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1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 21 oktober 
2008, voortgezet op 22 en 23 oktober 2008 en 4 november 2008. 
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 
november 2008. 
3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
december 2008. 
4. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur) 
5. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2008 - 2009 geldende regelingen 
6. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage 
aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een 
ernstige handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de 
toelage per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2,3. 
7.  Invoering van het Provinciaal reglement betreffende subsidïering 
woonzorgprojecten en het Provinciaal reglement betreffende een renovatiepremie 
voor woningen ingehuurd door  sociaal verhuurkantoren. Wijziging van het 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening. 
8. Provinciaal reglement houdende het toekennen van infrastructuursubsidies voor 
de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor 
woonwagenbewoners 
9. Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten 2009 - reglement 
10. Publicatiefonds Letteren en Taal van de Provincie West-Vlaanderen 
11. Hervaststelling provinciaal reglement en uitvoeringsbesluit volkshogescholen 
12. Hervaststelling provinciaal reglement voor de subsidiëring van het sociaal-
cultureel volwassenenwerk en hervaststelling van het uitvoeringsbesluit sociaal-
cultureel volwassenenwerk 
13. openbare verkoop van brandhout afkomstig uit het Provinciedomein De 
Palingbeek 
14. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert.             
Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert” 
15. Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de 
Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als 
kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 7 juni 2009. 
16. Ministeriële Omzendbrief PLP 45 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones. – 
Algemene directie – Veiligheid en Preventie – Directie Politiebeheer. 
17. Hervaststelling van het subsidiereglement grensoverschrijdende uitwisselingen 
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1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 21 oktober 
2008, voortgezet op 22 en 23 oktober 2008 en 4 november 2008. 
 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 21 oktober 2008, voortgezet op 22 en 
23 oktober 2008 en 4 november 2008 ter kennis te brengen. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
22 OKTOBER 2008 

 
1. De provincieraad heeft de vierde wijziging van het budget 2008 goedgekeurd. 
 
2. De provincieraad heeft akte genomen van het rapport door de provinciegriffier aan de 

provincieraad omtrent het systeem van interne controle. 
 
3. De provincieraad heeft de jaarrekening voor het dienstjaar 2007 goedgekeurd. 
 
4. De provincieraad heeft het tariefreglement inzake de recuperatie van kosten voor het 

versturen van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen 
goedgekeurd. 

 
5. De provincieraad heeft kennis genomen van het provinciaal jaarprogramma 2009 

ruimtelijke ordening. 
 
6. De provincieraad van West-Vlaanderen heeft het ontwerp gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Oostende’ voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd en het deelplan 18 (Agrarische bedrijvenzone Oudenburg) 
verordenend vastgelegd en het deelplan 17 (Middelkerke) ongunstig geadviseerd met de 
vraag dit deelgebied te schrappen. 

 
7. De provincieraad heeft het ontwerp gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan “Landbouwsite 

met medegebruik als kleischietschand” te Lo-Reninge voorlopig vastgesteld. 
 
8. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor 

het aanleggen van een bufferbekken op de Bosbeek, waterloop van 2de categorie te 
Izegem, met raming ten bedrage van 647.252,90 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 
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9. De provincieraad heeft het ontwerp van de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor 
het uitbreiden van de bestaande loods in de provinciale tuinbouwschool te Kortrijk, 
bestaande uit 3 loten, nl. lot ruwbouw en afwerking voor een geraamd bedrag van 
538.211,96 euro (incl. BTW), lot elektriciteit voor een geraamd bedrag van 75.802,51 
euro (incl. BTW) en lot HVAC en sanitair voor een geraamd bedrag van 91.200,24 euro 
(incl. BTW) goedgekeurd. 

 
10. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

distributie en zuivering van water in de provinciale tuinbouwschool te Kortrijk voor een 
geraamd bedrag van 109.148,66 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
11. De provincieraad heeft de overdracht van de provinciewegen met een primair of 

secundair karakter aan het Vlaamse Gewest gunstig geadviseerd. 
 
12. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

omgevingsaanleg (1ste fase) in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof te Izegem voor 
een geraamd bedrag van 114.366,15 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD 
VAN 23 OKTOBER 2008 

(Voortzetting van provincieraad van 21 en 22 oktober 2008) 
 
13. De provincieraad heeft de bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen 

het Département du Nord en de provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd. 
 
14. De provincieraad heeft het reglement betreffende het toekennen van werkingstoelagen 

aan bovenlokale sportieve instanties in West-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD 
VAN 4 NOVEMBER 2008 

(Voortzetting van provincieraad van 21, 22 en 23 oktober 2008) 
 
15. De provincieraad heeft de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone 

algemene vergadering van de WVEM op 24 november 2008 goedgekeurd en het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
16. De provincieraad heeft het budget 2009 goedgekeurd. 
 
17. De provincieraad heeft de belastingverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor 

het aanslagjaar 2009) verworpen 
 
18 De provincieraad heeft de belastingverordening op gezinnen (provinciale fiscaliteit voor 

het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 
 
19 De provincieraad heeft de belastingverordening op jachtverloven en –vergunningen 

(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 
 
20 De provincieraad heeft de belastingverordening op de tweede verblijven (provinciale 

fiscaliteit voor het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 
 
21De provincieraad heeft de heffing van 355 (driehonderd vijfenvijftig) opcentiemen op de 

onroerende voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 
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22 De provincieraad heeft de bepalingen van toepassing voor de verschillende 
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en –vergunningen 
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 

 
23 De provincieraad heeft kennis genomen van het financieel en actuarieel verslag inzake de 

evolutie van de provinciale pensioenverzekering. 
 
 
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 
november 2008. 
 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 november 2008 ter kennis te brengen. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
27 NOVEMBER 2008 

 
1. De provincieraad heeft de belastingverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor 

het aanslagjaar 2009) goedgekeurd. 
 
2. De provincieraad heeft de technische wijziging van het budget 2008 goedgekeurd. 
 
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal op 4 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.  

 
4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van IMEWO op 15 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.  

 
5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van IMOG op 16 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.  

 
6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van WVI op 17 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten, inclusief 
statutenwijziging, bepaald.  
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7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van WIV op 17 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.  

 
8. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 

op 18 december 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.  

 
9. De provincieraad heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend in het kader van het 

openbaar onderzoek op het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
zeehavengebied Zeebrugge. 

 
10. De provincieraad heeft de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd. 
 
11. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor 

het vernieuwen van vloer- en vensterbankbekleding in het Provinciaal Technisch Instituut 
te Kortrijk voor een geraamd bedrag van 181.500,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
12. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (onderhandelingsprocedure) voor 

de aankoop van circa 180 stuks IT-apparatuur voor de provinciale diensten, met raming 
ten bedrage van 250.000,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
13. De provincieraad heeft machtiging verleend tot de verkoop van 1.596m² grond, thans 

behorend tot het provinciedomein De Gavers te Harelbeke aan de stad Harelbeke, ter 
uitbreiding van het stedelijk sportcentrum “De Mol” mits de prijs van 9.576,00 euro. 

 
14. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in concessie geven van grond in het 

provinciedomein De Palingbeek te Ieper met het oog op de aanleg van een 
hoogstamboomgaard voor de productie van biologisch fruitsap, voor de duur van 27 jaar, 
zonder dat een concessievergoeding verschuldigd is boven de materiële prestaties die de 
concessiehouder dient te verrichten. 

 
15. De provincieraad heeft machtiging verleend tot de verwerving van een hoeve met 22ha 

76a 35ca bijbehorende grond (hoeve), gelegen te Diksmuide (Kaaskerke), mits de prijs 
van 819.668,75 euro, met het oog op het gebruik van de gebouwen als domeinvestiging 
voor personeel en bergruimte voor materialen voor de domeinen en de gronden als 
publiek domein. 

 
16. De provincieraad heeft machtiging verleend tot de verwerving van in totaal 3ha 11a 68ca 

bos- en weiland gelegen te Heuvelland (Kemmel), mits de totale prijs van 66.000,00 
euro, ter uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg. 

 
17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

overlaging rijweg linkerkant tussen ’t Halfweeghuis en Dammebrug langs de Damse Vaart 
te Damme, met raming ten bedrage van 166.084,60 euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

 
18. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

inrichtingswerken “Groen Lint Moorsele”, bevattende een deel ten laste van de Provincie, 
namelijk de aanleg van een fietspad langs de Heulebeek tussen de Ledegemstraat en OC 
De Brouwerij “Groen Lint Moorsele” te Wevelgem, met raming ten bedrage van in totaal 
1.547.700,59 euro (incl. BTW) waarvan 99.924,83 euro (incl. BTW) ten laste van de 
Provincie (waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaams Gewest – Fietsfonds) 
goedgekeurd. 

 
19. De provincieraad heeft de statutenwijziging van de POM West-Vlaanderen goedgekeurd. 
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20. De provincieraad heeft de jaarrekening 2007 en kwijting van de bestuurders van de POM 
West-Vlaanderen goedgekeurd. 

 
21. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst en de statuten van EGTS West-

Vlaanderen/Duinkerke – Flandre – Côte d’Opale goedgekeurd.  
 
22. De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 

Steunpunt Groene Zorg vzw 2009-2012 goedgekeurd. 
 
23. De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende het toekennen van 

infrastructuursubsidies voor de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van 
woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners goedgekeurd. 

 
24. De provincieraad heeft het subsidiereglement grensoverschrijdende uitwisseling 

hervastgesteld. 
 
25. De provincieraad heeft het provinciaal reglement van het publicatiefonds Letteren en Taal 

goedgekeurd. 
 
 
 
3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
december 2008. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 december 2008 ter kennis te brengen. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
18 DECEMBER 2008 

 
1. De provincieraad heeft het provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013 vastgesteld. 

 
2. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk 

gebied Poperinge met diverse deelplannen en onteigeningsplannen definitief vastgesteld. 
 
3. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

restauratie interieur – fase 5B lot 1 : behandeling tegen opstijgend vocht – in de Sint-
Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van 149.705,79 EUR (incl. BTW) 
goedgekeurd. 
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4. De provincieraad heeft machtiging verleend tot kosteloze overdracht aan het Vlaams 
Gewest van restgronden gelegen langs de provinciewegen met een primair of secundair 
karakter die worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest. 

 
5. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende subsidiëring 

woonzorgprojecten goedgekeurd. 
 
6. De provincieraad heeft het huishoudelijk reglement van de Provinciale Commissie 

Ruimtelijke Ordening (PROCORO) goedgekeurd. 
 
7. De provincieraad heeft een vergoeding voor de waarnemend directeur van het Provinciaal 

Technisch Instituut (PTI) goedgekeurd. 
 
8. De provincieraad heeft de verlenging van de aanstelling van de waarnemend directeur 

voor de dienst EEG goedgekeurd. 
 
9. De provincieraad heeft kennisgenomen van een wijziging in de samenstelling van de 

provincieraadscommissies. 
 
10. De provincieraad heeft de sectoraal beleidsnota toerisme en recreatie 2007-2012 

goedgekeurd. 
 
11. De provincieraad heeft het subsidiereglement sportieve initiatieven en hun 

randvoorwaarden voor personen met een handicap goedgekeurd. 
 

12. De provincieraad heeft het nieuw reglement betreffende een renovatiepremie voor 
woningen gehuurd door sociaal verhuurkantoren goedgekeurd. 
 

13. De provincieraad heeft het reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening 
gewijzigd. 
 

14. De provincieraad heeft de machtiging verleend tot verwerving jegens de NMBS-Holding 
van de gedesaffecteerde spoorlijn 64 van Zonnebeke naar Roeselare (zogenaamde 
Stroroute), met een totale oppervlakte van 17ha 25a 39ca, mits de prijs van 537.502,25 
EUR. 
 

15. De provincieraad heeft kennisgenomen van de leidraad van de deontologische code voor 
personeelsleden. 
 

16. De provincieraad heeft aktegenomen van het samenvattend verslag over de verslaggeving 
uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid 
van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 
17. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 1 maart 

2007 houdende de aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen 
van de verenigingen en adviescommissies waarin de provincie vertegenwoordigd is, 
goedgekeurd 

 
 
4. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
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In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 18 december 2008, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,  
5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006, 1 februari 
2007, 18 april 2007, 29 juni 2008. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De provinciegriffier       De provinciegouverneur 
Hilaire OST        Paul  BREYNE 
 
 

OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN 

(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 

DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 
februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 
2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 
juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 
februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september 2005, 
16 maart 2006, 27 april 2006, 12 oktober 2006, 17 december 2006, 18 januari 2007, 8 maart 
2007, 21 juni 2008 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 
1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 
19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 
februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 
2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 
20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 
2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14 december 
2004, 5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006, 1 
februari 2007, 18 april 2007, 29 juni 2007 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar 
register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen; 
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Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname/schrappen in het openbaar register van de 
provincie West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstige advies van PROCORO uitgebracht in de zittingen van 6 november 2008; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
1. PRIVAATRECHTELIJK PERSOON 

 

WVI – Baron Ruzettelaan 35 – 8310 Brugge: 

- Mevrouw Wanda Van Soens 

Artikel 2: 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
 
Brugge, 18/12/2008. 
 
 
 
De provinciegouverneur, 
Paul BREYNE 
 
 
5. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2008 - 2009 geldende regelingen 
 

 
Dienst en referte : De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 Federale dienst Politionele Veiligheid 
 
Aan de gemeentebesturen 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren,  
 
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende 
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de 
provincie gesloten moeten worden. 
 
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. 
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij 
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht 
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens 
op de biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig 
artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer. 
 
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de 
andere belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik 
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waarop het sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle 
nodige inlichtingen te verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit. 
 
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat 
ogenblik zal u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken . 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De Gouverneur 
(get) Paul  BREYNE 
 
 
De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 

Gelet op het advies van de heer ingenieur - dienstchef van de provinciale technische dienst 
der wegen te Brugge en het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen te Brugge 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
De dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf……. om …….uur. 
Artikel 2 
Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:  

1 de voertuigen met aanhangwagens, andere dan opleggers; 
2 de voertuigen, (ook militaire) met banden, andere dan lucht- of kussenbanden 

Artikel 3 
Gedurende dezelfde periode: 

1 is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het 
gewicht in beladen toestand hoger is dan 16 ton; 

2 is de snelheid van voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger is dan 8 ton, beperkt tot 50 km per uur. 

Artikel 4 
De bepalingen van Artikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:  

1. De gewestwegen met uitzondering van Anzegem - N382A ‘De Varent’ waar het 
maximum toegelaten gewicht beperkt is tot 10 ton; 

2. de provinciewegen, met uitzondering van het hiernavermelde vak waarvoor het verbod 
wel geldt; op de provincieweg Moerdijk-Leke: het vak dorp Moere (km 2,450) 
Lappersfortstraat (km 6,778) 

3. de gemeentewegen voorzien van cementbetonnen rijstroken met een breedte van 
minstens 5 meter; 

4. de gemeentewegen voorzien van koolwaterstofbindmiddelrijstroken met een breedte 
van minstens 6 meter; 

5. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig tussen trottoirbanden is ingesloten. 
Artikel 5 
De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat dit besluit wordt 
bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het centrum van de dichtstbijgelegen gemeente 
of tot op de door een bevoegd persoon aangewezen plaats. 
Artikel 6 
Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de 
bestuurders slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre aan die wegen geen schade wordt 
toegebracht. 
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere reisweg te nemen om het gewicht en/of 
snelheid van hun voertuig aan te passen. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2009           
 

11

Artikel 7 
De overtredingen van dit besluit worden gesanctioneerd met de straffen voorzien in Artikel 29 
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
 
De Gouverneur, 
(get.) Paul BREYNE 
 
 
6. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage 
aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een 
ernstige handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de 
toelage per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2,3. 
 
 
Dienst en referte : Dienst Welzijn-Sectie Nr.P2009/8/1/0405/1 
 
Brugge, 26 januari 2009 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Dames en Heren, 
Ik heb de eer U mede te delen dat de Deputatie, op grond van artikel 6 van het 
provinciaal reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-
pedagogische toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 
22 januari 2009 beslist heeft  de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 
2008 zullen de volgende bedragen gelden : 
 
- Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende dienstjaar van de ouders mag 
een vastgesteld grensbedrag niet overschrijden. 
Tot twee personen ten laste bedroeg het grensbedrag 22.750 EUR. 
Per persoon ten laste meer werd dit grensbedrag telkens met 1.000 EUR. verhoogd. 
Voor het aanvraagjaar 2009 gelden volgende grensbedragen: 
Aantal personen ten laste  Grensbedrag 
tot.        2                            23.750 EUR 
             3                            24.750 EUR 
             4                            25.750 EUR 
             5                            26.750 EUR 
             6                            27.750 EUR 
             7                            28.750 EUR 
             8                            29.750 EUR 
Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.000 EUR 
verhoogd. 
Mag ik U verzoeken bij uw kontakten met de inwoners uit uw gemeente de betrokkenen 
hierover te willen inlichten. 
 
De gezinnen die in het jaar 2009 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen 
en tijdens het eerste kwartaal 2009 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd 
krijgen, kunnen een verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres: 
 
De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos 
Dienst Welzijn 
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Koning Leopold III-laan 41 
8200 SINT-ANDRIES 
 
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden. 
 
Met hoogachting, 
 
                                             Namens de deputatie, 
 
 
Voor de provinciegriffier :     De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,       huisvesting en welzijn, 
 
 
Patrick Delanoeye      Dirk De fauw 
 
 
7.  Invoering van het Provinciaal reglement betreffende subsidïering 
woonzorgprojecten en het Provinciaal reglement betreffende een renovatiepremie 
voor woningen ingehuurd door  sociaal verhuurkantoren. Wijziging van het 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening. 
 
 
Dienst en referte: Welzijn – P08/8/13/3/1 en P08/8/10A1 
 
Mevrouwen, 
Mijnheren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissingen van 18 december 2008 van de provincieraad van West-
Vlaanderen houdende invoering van 2 reglementen: 

• PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDÏERING WOONZORGPROJECTEN 
• PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE EEN RENOVATIEPREMIE VOOR WONINGEN INGEHUURD DOOR  

SOCIAAL VERHUURKANTOREN 
En houdendende wijziginen van  

• PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN WEST-VLAAMSE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKINGSINITIATIEVEN VOOR WOONBELEID EN DIENSTVERLENING. 
 
Voor nadere inlichtingen kun je wat woonzorgprojecten betreft  terecht op de provinciale 
website www.west-vlaanderen.be/woonzorg of via mail op het adres woonzorg@west-
vlaanderen.be en wat de twee overige reglementen betreft op www.west-
vlaanderen.be/woonloket of  via mail op het adres wonen@west-vlaanderen.be 
 
Hoogachtend, 

 

Voor de provinciegriffier: 
De directeur, 

Patrick Delanoeye 

De gedeputeerde voor  
Jeugd, Huisvesting en Welzijn, 

Dirk De fauw 
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Reglement 1 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Lerend uit voorbije provinciale initiatieven (o.a. provinciaal zorgreglement 2002 – 2007) en 
evoluties  binnen de maatschappij en het werkveld dringt zich een vraaggestuurd, integraal, 
sector- en domeinoverstijgend woonzorgbeleid op; 
 
Overwegend dat deze beleidslijn vernieuwende woonzorgintiatieven wenst aan te jagen, 
kennis te verzamelen en te verspreiden en het huidig beleid bij te sturen met als doel 
antwoord te kunnen bieden de toekomstig stijgende zorgvragen en noden; 
 
Overwegend dat in de sectorale beleidsnota Welzijn 2007 – 2012 de nieuwe beleidslijn 
woonzorg waarbij een reglement betreffende subsidiëring woonzorgprojecten een onderdeel 
vormt, ingeschreven staat;  
 
Gelet op ‘goedkeuring voorstelling krijtlijnen provinciaal woonzorgbeleid op 20 maart 2008’ 
door deputatie in haar zitting van 13/03/2008; 
 
Gelet op de communicatie en terugkoppelmomenten met de diverse sectoren (maart – juni 
2008); 
 
Gelet op het advies van de provinciale werkgroep huisvesting, advies van de provinciale 
ouderenadviesraad POAR en het antwoord op deze adviezen vanuit stuurgroep woonzorg; 
 
Gelet op artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het voorstel van de deputatie;  
 

BESLUIT 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING WOONZORGPROJECTEN 
 
Hoofdstuk 1: begripsomschrijving 
 
Art 1 
Woonzorgprojecten zijn projecten die door een betere afstemming tussen wonen, zorg en 
welzijn ervoor zorgen dat mensen met een (toekomstige) zorgbehoefte de mogelijkheid 
hebben om zo lang mogelijk te wonen in de voor hem/haar gewenste en/of aangepaste 
omgeving/woonvorm 
 
De woonzorgvisie is opgebouwd rond zes doelstellingen: 

1. Op vlak van wonen: 
a. verhogen van het aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen 
b. realiseren van een degelijke toegankelijke woonomgeving 

2. op vlak van zorg: 
a. versterken van een divers en kwaliteitsvol aanbod van zorg op maat 
b. bereikbaarheid en toegankelijkheid van diverse zorg- en dienstverlenende 

organisaties verhogen 
3. op vlak van welzijn: 

a. werk maken van een zorgzame samenleving  
b. stimuleren tot (blijvende) deelname aan het sociaal leven.   
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Hoofdstuk 2: toepassingsgebied  
 
Art 2 
De Provincie West-Vlaanderen kan, onder de voorwaarden in dit besluit bepaald en binnen de 
perken van de daartoe op de begroting ingeschreven en beschikbare kredieten, subsidies 
verlenen voor woonzorgprojecten. 
 
 
Hoofdstuk 3:  voorwaarden 
 
Art 3  
De in West-Vlaanderen gevestigde OCMW’s, gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW 
verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen zonder winstoogmerk actief 
in de welzijnssector kunnen optreden als initiatiefnemer.  
 
Art 4  
Een woonzorgproject moet 

1. inspelen op reële aantoonbare behoeften van diverse doelgroepen  
2. inspelen op de doelstellingen geformuleerd in artikel 1. Een projectindiener formuleert 

bij minimum 5 van de 6 doelstellingen de indicatoren die men wenst na te streven.   
3. een bijdrage leveren tot de uitvoering & de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid 

en het lokaal woonbeleid 
4. volgend proces doorlopen:  

a. tijdens de voorbereidingsfase brengt de projectindiener OCMW, gemeente en 
alle relevante openbare en private actoren inzake wonen, zorg en welzijn actief 
op het werkingsgebied van het project op de hoogte van het project en bekijkt 
de mogelijkheden om samen te werken 

b. tijdens de beslissingsfase wordt de samenwerking met gemeente, OCMW en 
relevante openbare en private actoren inzake wonen, zorg en welzijn 
neergeschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Indien geen 
samenwerking wordt opgezet met de gemeente, het OCMW en bepaalde 
relevante openbare en private actoren inzake wonen, zorg en welzijn dient de 
projectindiener aan te tonen dat deze relevante actoren op de hoogte zijn van 
het project. De projectindiener argumenteert in de projectaanvraag waarom 
geen samenwerking opgezet is.    

c. In de uitvoeringsfase begeleidt een stuurgroep het project. De samenstelling 
van de stuurgroep weerspiegelt de samenwerkingen binnen het project. De 
provincie ontvangt de uitnodiging en de verslaggeving van de stuurgroep. 
Gedurende het project communiceert de projectindiener met OCMW, gemeente 
en alle relevante openbare en private actoren inzake wonen, zorg en welzijn 
(ook de actoren waarmee geen samenwerking is opgezet) met doel de 
gedragenheid van het project gedurende de uitvoering te garanderen 

5. Werken aan de continuering van het project 
 
Art 5  
De initiatiefnemer neemt deel aan de overlegtafels van de woonzorgprojecten georganiseerd 
door de provincie.  
 

 
Hoofdstuk 4: subsidie  
 
Art 6  
De subsidieaanvraag wordt ingediend in 1 schriftelijk exemplaar  (adres: de deputatie van 
West-Vlaanderen t.a.v. de dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 
te 8200 Sint-Andries) en 1 digitaal exemplaar (e-mail: woonzorg@west-vlaanderen.be). De 
subsidieaanvraag bestaat uit 
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a. een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan opgevraagd 
worden bij de provinciale dienst Welzijn of via de provinciale website 

b. een sluitende projectbegroting, met opgave van de subsidies van andere overheden 
en inkomsten, alsmede de fasering ervan in functie van de duur van het project  

Per jaar zijn er twee indiendata: dossiers moeten ingediend zijn voor 15 februari of voor 15 
september. Voor 2009 is de eerste indiendatum vastgesteld op 15 april 2009. 
 
De projecten worden beoordeeld door een adviesgroep samengesteld door deputatie. De 
leden van deze adviesgroep adviseren de deputatie in haar beslissing. Indien het aantal 
kwalitatieve projecten de in de begroting ingeschreven beschikbare kredieten overschrijdt, 
wordt voorrang verleend aan projecten opgezet in gemeenten met de minste bestuurskracht. 
Het bepalen van de bestuurskracht gebeurt aan de hand van de meest actuele lijst van 
opbrengst aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing berekend 
per inwoner. 
 
Een afvaardiging van de stuurgroep van het project wordt gehoord op een vergadering van de 
adviesgroep.  
 
De deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken instellen of laten instellen die 
noodzakelijk blijken voor het toekennen of uitbetalen van de subsidie. 
 
Art 7  
De provinciale subsidie bedraagt maximum 60% van de begrootte kostprijs van het volledige 
project. De maximum subsidie per project bedraagt 200.000 euro te spreiden over minimum 
drie jaar en maximum vijf jaar. De subsidie kan aangewend worden, zowel voor 
werkingskosten als voor personeelskosten. Binnen de begrootte kostprijs wordt de 
personeelskost begrensd op 50.000 euro per fulltime equivalent personeelslid per jaar. Enkel 
de kosten gemaakt na datum van de aanvraag zijn subsidieerbaar.  
 
Indien de werkelijke, subsidiabele kosten lager zijn dan de geraamde kosten, dan wordt de 
subsidie berekend op de werkelijke, subsidiabele kosten.  
 
Art 8  
§1. Bij een projectduur van drie jaar wordt volgende uitbetalingswijze gehanteerd: 

a. het eerste werkjaar bedraagt de subsidie 40% van het begrootte subsidiebedrag 
en wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project door de deputatie. 

b. Het subsidiebedrag voor het tweede werkingsjaar bedraagt 30% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
tweede werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

c. Het subsidiebedrag voor het derde werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
derde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

d. Het saldo van het project (maximum 15%) wordt uitbetaald na afronding van het 
door de provincie goedgekeurde project. Op basis van de werkelijke, subsidiabele 
kosten wordt het definitieve subsidiebedrag herberekend en wordt het saldo 
uitbetaald. Het definitieve subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan 200.000 
euro.  

 
§2. Bij een projectduur van vier jaar wordt volgende uitbetalingswijze gehanteerd: 

a. het eerste werkjaar bedraagt de subsidie 40% van het begrootte subsidiebedrag 
en wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project door de Deputatie. 

b. Het subsidiebedrag voor het tweede werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
tweede werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

c. Het subsidiebedrag voor het derde werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
derde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag.  



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2009           
 

16

d. Het subsidiebedrag voor het vierde werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
vierde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

e. Het saldo van het project (maximum 15%) wordt uitbetaald na afronding van het 
door de provincie goedgekeurde project. Op basis van de werkelijke, subsidiabele 
kosten wordt het definitieve subsidiebedrag herberekend en wordt het saldo 
uitbetaald. Het definitieve subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan 200.000 
euro.  

 
§3. Bij een projectduur van vijf jaar wordt volgende uitbetalingswijze gehanteerd: 

a. het eerste werkjaar bedraagt de subsidie 40% van het begrootte subsidiebedrag 
en wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project door de Deputatie. 

b. Het subsidiebedrag voor het tweede werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
tweede werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

c. Het subsidiebedrag voor het derde werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
derde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag.  

d. Het subsidiebedrag voor het vierde werkingsjaar bedraagt 15% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze subsidie wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
vierde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

e. Het subsidiebedrag voor het vijfde werkingsjaar bedraagt 5% van het begrootte 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het 
vijfde werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag. 

f. Het saldo van het project (maximum 10%) wordt uitbetaald na afronding van het 
door de provincie goedgekeurde project. Op basis van de werkelijke,subsidiabele 
kosten wordt het definitieve subsidiebedrag herberekend en wordt het saldo 
uitbetaald. Het definitieve subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan 200.000 
euro.  

 
Art 9 
Indien blijkt dat het project na aftrek van de provinciale subsidie, andere overheidssubsidies 
en inkomsten een batig financieel saldo oplevert, wordt de provinciale subsidie, toegekend 
vanuit dit reglement, verminderd met dit batig saldo. 
 
Art 10 
Subsidiëring op  basis van dit reglement sluit elke andere provinciale subsidie uit voor 
hetzelfde onderwerp, behalve provinciale cofinanciering i.k.v. Europese projecten. 
 
 
Hoofdstuk 5: rapportage 
 
Art 11  
Alle kosten moeten gestaafd worden. Personeelskosten kunnen gestaafd worden door 
arbeidsovereenkomsten of aanstellingsbesluiten en attesten over de loonlast. Werkingskosten 
kunnen gestaafd worden door overeenkomsten of bestelbons, facturen en betalingsbewijzen.  
 
Art 12 
De initiatiefnemer dient een boekhouding te bezitten en deze zodanig te organiseren dat de 
financiële controle van de provincie in verband met de werking van de vereniging als geheel, 
het project zelf en de aanwending van de subsidie mogelijk is. 
 
Art 13  
Na afronding van elke werkjaar wordt binnen de drie maanden een evaluatieverslag 
ingediend. Het evaluatieverslag bestaat uit  
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a. een voortgangsverslag van het project (standaarddocument wordt aangeleverd door 
dienst welzijn)  

b. een financieel overzicht met inkomsten en uitgaven van de voorbije periode  
c. documenten waarmee de kosten gemaakt tijdens de voorbije periode gestaafd worden 

zoals omschreven in artikel 11  
 

Binnen de drie maanden na het einde van het project bezorgt de initiatiefnemer een 
eindrapportage.  De eindrapportage bestaat uit  

a. een voortgangsverslag van het project 
b. een financieel verslag met inkomsten en uitgaven over de totale duur van het project  
c. documenten waarmee de kosten gemaakt tijdens de periode vanaf de laatste 

rapportage tot de einddatum van het project gestaafd worden zoals omschreven in 
artikel 11   
 

De jaarlijkse evaluatieverslagen en eindrapportage worden voorgelegd aan dienst welzijn. De 
deputatie kan op basis van de verslagen en rapportage de subsidie verminderen, de 
uitbetaling ervan stopzetten en /of de subsidie terugvorderen als op enig moment blijkt dat 
het project niet langer aan de voorwaarden van het reglement of van het subsidiebesluit 
beantwoordt.  

 
 
Hoofdstuk 6: slotbepalingen  
 
Art 14  
De initiatieven moeten voldoen aan het provinciaal reglement betreffende de provinciale 
herkenbaarheid van 13 mei 2005. 
 
Art 15 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 
uiterlijk 15 september 2013.  
 

Te Brugge, 18/12/2008 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) Hilaire OST (get.) Jean de Bethune 
 
 
 
 
 
 
Reglement2 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Overwegende dat in de sectorale beleidsnota Welzijn 2007-2012, wordt gesteld dat  de 
provincie haar coördinerende en bovenlokale rol rond het thema wonen blijft opnemen waarbij 
als objectief eveneens nagestreefd wordt om meer woningen uit de private markt toegankelijk 
te maken voor kansarme huurders. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van sociale verhuurkantoren in Vlaanderen waarin wordt voorzien in een 
aangepast kader voor de verdere uitbouw en groei van de werking en dienstverlening van de 
sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de renovatiepremie van 2 maart 
2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning. 
 
Overwegende dat het provinciaal reglement voor het verbouwen, saneren en/of aanpassen 
van woningen voor kansarme huurders van 1 april 2002 bijgestuurd dient te worden in het 
licht van de Vlaamse wetgeving. 
 
Gelet op het advies van de provinciale werkgroep huisvesting; 

 
Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet 

 
Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld, te 
situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 
 
Gelet op het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT : 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE EEN RENOVATIEPREMIE VOOR WONINGEN 
INGEHUURD DOOR  SOCIAAL VERHUURKANTOREN 
 
Artikel 1: begripsomschijving 
Voor toepassing van dit artikel dient te worden verstaan onder : 
 
- aanvrager : Een door het Vlaams Gewest erkend sociaal verhuurkantoor volgens het 

besluit van 6 februari 2004 of latere wijzigingen betreffende de erkenning en subsidiëring van sociale 
verhuurkantoren in Vlaanderen 

 
- woning : het in de Provincie West-Vlaanderen gelegen huis, appartement, of niet-

residentiële gebouw dat door aanvrager gehuurd is, op de private huurmarkt, ten 
bezwarende of ten kosteloze titel, voor een periode van minimum 9 jaar met het oog op 
sociale verhuring als hoofdverblijfplaats. 

 
- Een woongelegenheid: bedoeld om 1 huishouden te huisvesten 
 
- Woning op private huurmarkt: 

Het aanbod van gebouwen die geen eigendom zijn van een volgende rechtsvorm: 
• Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen (VMSW vroegere VHM), 
• Sociale huisvestingsmaatschappijen, 
• Vlaams woningfonds, 
• Gemeenten, 
• OCMW’s, 
• Sociale verhuurkantoren. 

 
 

- Hoofdverblijfplaats: de woning waar een gezin of alleenstaande effectief en gewoonlijk 
verblijft en op dat adres ingeschreven is in het bevolkingsregister, 

 
- De betoelaagbare werken: de werken zoals omschreven in de door de deputatie 

goedgekeurde technische nota  
 
- bijzonder gebied: gebied goedgekeurd door de Vlaamse regering in kader van artikel 85 

van de Vlaamse wooncode en zoals omschreven in afdeling 2 artikel 28 2° van het besluit 
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van de Vlaamse Regering van 6/10/1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van 
voorkoop en het sociaal beheersrecht op woning; 

- gemeentelijk woonplan : Door de gemeenteraad goedgekeurd document waarin de visie op 
het lokale woonbeleid, prioriteiten en acties worden geëxpliciteerd. Het sociaal 
verhuurkantoor als actor in kader van sociale verhuring moet hierin opgenomen zijn. 

 
 
Artikel 2: 
De Provincie verleent onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en binnen de perken van 
de goedgekeurde kredieten, een toelage voor het renoveren, aanpassen of verbouwen van 
woningen die door een sociaal verhuurkantoor na de werken verhuurd worden als 
hoofdverblijfplaats.  
 

Artikel 3: voorwaarden : 
1. De aanvrager mag het contractueel recht betreffende de woning niet langer dan 2 jaar 

vóór zijn aanvraag bezitten. 

2. De aanvraag wordt ingediend door de aanvrager vóór het starten van de 
betoelaagbare werken samen met een gedetailleerd financieringsplan. De postdatum 
telt als bewijs. 
De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, dienst Welzijn, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries op bijzondere formulieren die kunnen bekomen worden op voormeld 
adres. 
 

3. Het financieringsplan bevat o.a. een overzicht van alle aangevraagde subsidies en het 
bewijs dat de eigenaar of het SVK zelf instaat voor 25% van de verbouwingskosten. 

Indien uit het financieringsplan af te leiden is dat overbetoelaging mogelijk is kan de 
deputatie beslissen geen of een verminderde tussenkomst te verlenen.  

4. Het hoofdhuurcontract (tussen eigenaar en SVK) moet afgesloten zijn voor een 
minimum termijn van 9 jaar die begint te lopen bij het starten van de werken of 
onmiddellijk na de werken. In dit laatste geval dient een contract van 
terbeschikkingstelling afgesloten te worden voor de tijd van de werken.  

In het huurcontract worden alle opzegmogelijkheden vanwege de verhuurder 
uitgesloten en bepaald dat de huurprijs voor de duur van het contract niet mag 
verhoogd worden. 

De inhuurprijs bedraagt maximaal 300 € voor woningen met 1 slaapkamer, 350 € voor 
woningen met 2 slaapkamers, 400 € voor woningen met 3 slaapkamers en 450 € voor 
woningen met 4 of meer slaapkamers. Voor het bepalen van de bedragen wordt de 
eventuele gemeentelijke huursubsidie die gegarandeerd is voor 9 jaar in rekening 
gebracht. 

Deze bedragen gelden op datum van inwerkingtreding van het reglement en worden 
gekoppeld aan het gezondheidsindex. Ze worden op 1 januari van elk jaar aangepast 
na toepassing van de volgende formule: 

Basisbedrag X gezondheidsindex van de maand december die het jaar van de 
aanpassing voorafgaat   

Aanvangsindex = gezondheidsindex (2004) van december 2008 
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5. De renovatiewerken moeten, op doelmatige wijze geschieden en voor gevolg hebben 
dat de woning beantwoordt aan de vereisten van een gezonde huisvesting, zoals 
bepaald in de Vlaamse wooncode.   

Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken wordt er een kopie van de 
bouwvergunning nagestuurd zodra deze ontvangen is. 

Na de werken wordt een afschrift van het conformiteitsattest opgestuurd, en 
desgevallend een keuringsattest van zowel de elektriciteits- als gasinstallatie. 

6. Elk woongelegenheid moet minstens bestaan uit volgende ruimten met aangegeven 
minimum oppervlakten: 

• Woonkamer: 16m² voor één persoon + 2m² per extra slaapkamer.  
• Keuken: 6m²  
• indien woonkamer en keuken één ruimte vormen: 22m² + 2m² per extra 

slaapkamer 
• eerste slaapkamer moet minimum 10 m² zijn, een tweede en volgende minimum 

6,5 m² 
• Douche of badkamer 
• Toilet 
• Kleine berging  

 
Een woongelegenheid met maximum één slaapkamer:  35 m² 
Een woongelegenheid met 2 slaapkamers: 45 m² 
Een woongelegenheid met drie slaapkamers: 55 m² 
 
De plafondhoogte is minimaal 2.20m. Voor hellende daken kan de oppervlakte tot een 
vrije hoogte van 1.80m meegerekend worden op voorwaarde dat er in het lokaal 
minstens een vrije hoogte van 2.20m aanwezig is. 
 

7. De werken dienen voltooid te zijn binnen de 4 jaar na principiële beslissing door de 
deputatie. Alle facturen en overige bewijsdocumenten moeten binnen deze termijn 
ingediend worden. Wanneer de deputatie oordeelt dat de vertraagde uitvoering is toe 
te schrijven aan onvoorziene omstandigheden of overmacht kan uitzonderlijk van deze 
uitvoeringstermijn worden afgeweken met een termijn billijkheidshalve vast te stellen 
door de deputatie. 

8. De kosten van de subsidieerbare werken moeten minstens 5.000 EUR exclusief BTW 
bedragen voor woningen.  

 
9. De toelage kan per woning slechts éénmaal aangevraagd worden en kan niet 

gecumuleerd worden met de provinciale premie ter voorkoming van 
koolmonoxidevergiftiging of enig andere provinciale particuliere huisvestingspremie. 

10. Per aanvrager en per jaar worden er maximum 5 woongelegenheden betoelaagd. 
 

11. Er voldaan wordt aan het reglement provinciale herkenbaarheid van 1 mei 2005. 
 
Artikel 4 : Bedrag van de toelage 
Het bedrag van de toelage bedraagt 50% van de renovatiekosten van de betoelaagbare 
werken en wordt beperkt tot volgende maxima: 
Woongelegenheid met maximum1 slaapkamer – maximum 7.000 € 
Woongelegenheid met 2 slaapkamers – maximum 9.000 € 
Woongelegenheid met 3 of meer slaapkamers – maximum 12.000 € 

Het bekomen toelagebedrag na toepassing van alinea 1 wordt met 10% opgetrokken indien: 
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• de woning in een bijzonder gebied gelegen is. 
• het project tot stand is gekomen ter uitvoering van een gemeentelijk woonplan  
• het advies van de provinciale afgevaardigde gevolgd wordt, zodat na renovatie van de 

woning de toegankelijkheid voor personen met mobiliteitsbeperkingen verhoogd wordt. 
 
Deze gevallen kunnen niet gecumuleerd worden. 

De uitbetaling vindt plaats in twee schijven. Wanneer het dossier volledig is en na het starten 
van de werken, wordt een voorschot gelijk aan 1/2 van de eventuele toe te kennen premie 
uitbetaald, berekend aan de hand van de aanvaarde kostenraming m.b.t. de betoelaagbare 
werken. De tweede schijf wordt uitbetaald na voorlegging facturen der uitgevoerde werken, 
mits voldaan is aan alle voorwaarden van het reglement en na volbrenging van de 
administratieve formaliteiten.  
 
De toelage wordt uitbetaald ofwel aan de eigenaar, dan moeten alle facturen op zijn naam 
staan, ofwel aan het SVK dan moeten alle facturen op naam van het SVK staan. In dit laatste 
geval komen personeelskosten niet in aanmerking. 
 
Een cumulatie van beide situaties is uitgesloten. De toelage wordt nooit gedeeltelijk aan de 
eigenaar en gedeeltelijk aan het SVK uitbetaald. 
 

Artikel 5: Sancties 
Bij het niet vervullen van de voorwaarden door aanvrager kan de toelage worden 
teruggevorderd en de lopende aanvragen geblokkeerd, onverminderd de bepalingen van de 
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
 
Artikel 6:  
§1 De deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten 
instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven 
en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de 
toelagen of voorschotten en voor de uitvoering van dit reglement. 

 
§2 De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet 

voorzien zijn in dit reglement 

§3 Een aanvraag tot herziening van een beslissing van de deputatie, dient binnen de 60 
dagen na de kennisgeving van de beslissing, door middel van een aangetekend en 
gemotiveerd schrijven gestuurd te worden aan de deputatie. De termijn voor het indienen 
van een beroep bij de Raad van State wordt hierdoor niet gestuit. 

 
Artikel 7:  opheffings-, Inwerkingtredings-, en overgangsbepalingen. 
Dit reglement treedt in werking op  1 januari 2009. 

 
Aanvragen ingediend onder het reglement voor het verbouwen, saneren en/of aanpassen van 
woningen voor kansarme huurders van 1 april 2002 zullen behandeld worden overeenkomstig 
de bepalingen van dat reglement dat voor het overige wordt opgeheven. 

 
Te Brugge, 18/12/2008 
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De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) Hilaire OST (get.) Jean de Bethune 
 
 
Reglement 3 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

Overwegende dat in de sectorale beleidsnota Welzijn 2007-2012, wordt gesteld 
dat  de provincie haar coördinerende en bovenlokale rol rond het thema wonen blijft opnemen 
waarbij sterk gefocust wordt op procesbegeleiding van gemeenten die intergemeentelijke 
woondiensten willen opzetten; 

 
Gelet op de Vlaamse Wooncode waarbij de gemeente de centrale rol toebedeeld 

krijgt voor het werken aan wonen in de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van 21 september 2007 van de Vlaamse regering houdende 

subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Overwegende dat het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke  samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening van 30 juni 
2005 beter afgestemd wordt met het BVR; 

 
Overwegende dat vooral kleinere gemeenten onvoldoende slagkracht hebben en 

dat het uitbouwen van een woondienst meer slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk 
wordt opgezet. 
 
Overwegende dat een lokaal woonoverleg van belang is om te komen tot een woonbeleid 
gedragen door de diverse actoren werkzaam op het grondgebied van de gemeente;  
 

Gelet op het advies van de provinciale werkgroep wonen; 
 

Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet 
 

Overwegende dat dit reglement te situeren is in de categorie van de bovenlokale 
taakbehartiging; 

 
Gelet op het voorstel van de deputatie; 

 
BESLUIT: 

 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN WEST-VLAAMSE 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN VOOR WOONBELEID EN 
DIENSTVERLENING. 

 
Artikel 1:  
Alle verwijzingen naar artikels betreffen artikels van het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van West-Vlaamse intergemeentelijke  samenwerkingsinitiatieven voor 
woonbeleid en dienstverlening van 30 juni 2005  
 
Artikel 2: 
Na artikel 3 §5 wordt een nieuw paragraaf ingevoegd met volgende tekst: 
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De beleidsdoelstellingen en acties worden besproken op het lokaal woonoverleg zoals 
omschreven in artikel 1. 
 
Artikel 3: 
In artikel 3§6 wordt de term ‘rechtsvorm’ veranderd door de term ‘organisatie vorm’ 
 
Artikel 4: 
In artikel 4 wordt in alinea 1 na ‘schriftelijk’ ‘en digitaal’ toegevoegd. 
 
Artikel 5: 
Artikel 5: subsidiebepalingen wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: 
 
Artikel5: Subsidiebepalingen: 
 
§1 Per jaar worden maximaal 3 nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven 

betoelaagd. Er wordt voorrang verleend aan initiatieven waarbij de provincie in de 
voorbereidende fase betrokken is. 

§2 De uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van het intergemeentelijk 
samenwerkingsinitiatief of mits goedkeuring van alle betrokken gemeenten op rekening 
van één der gemeenten. 

§3 Alle lopende initiatieven worden op geregelde tijdstippen en minimaal 1 maal per jaar 
uitgenodigd voor overleg, intervisie en evaluatie van de activiteiten. 

 
Afdeling1: bepalingen voor initiatiefnemers die geen erkenning hebben van het Vlaamse 
Gewest in kader van het BVR houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid 
 
§1 De provinciale subsidie kan zowel worden aangewend voor werkings- als personeelskosten  

en bedraagt de helft van de gemaakte kosten met een maximum van 150.000 euro te 
spreiden over drie jaar.  

§2 Na afronding van elk werkjaar wordt binnen de 4 maanden een evaluatieverslag ingediend. 
Dit verslag is uitgesplitst per groep van activiteiten en bevat minstens een 
voortgangsrapport met actieplan voor het volgend jaar, resultatenrekening en begroting. 
Elk verslag werd op voorhand voorgelegd aan een lokaal woonoverleg, zoals omschreven 
in artikel 1.  

§3 Het verslag wordt voorgelegd aan een leesgroep. De  Deputatie kan op basis van het 
advies van de leesgroep beslissen om van verdere subsidiëring af te zien. 

§4 Het eerste werkjaar bedraagt de toelage 40% van het weerhouden subsidiebedrag en 
wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project door de  Deputatie.  

§5 Het subsidiebedrag voor het tweede werkingsjaar bedraagt 30% van het weerhouden 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het tweede 
werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag betreffende minstens de eerste 
tien maanden werking.  
De  Deputatie kan een ander bedrag toekennen op basis van de begroting ingediend 
volgens artikel 5§2 namelijk als de begroting in het tweede jaar lager uitvalt dan de 
begroting die oorspronkelijk voor dat jaar werd ingediend. 

§6 Het subsidiebedrag voor het derde werkingsjaar bedraagt 15% van het weerhouden 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het derde 
werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag betreffende 22 maanden 
werking.  
De  Deputatie kan een ander bedrag toekennen op basis van de begroting ingediend 
volgens artikel 5§2 namelijk als de begroting in het derde jaar lager uitvalt dan de 
begroting die oorspronkelijk voor dat jaar werd ingediend. 

§7  Het saldo van het project (maximum 15%) wordt uitbetaald na afronding van het door de 
provincie goedgekeurde project. Op basis van de gemaakte kosten wordt het weerhouden 
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subsidiebedrag herberekend en wordt het saldo uitbetaald. Het weerhouden 
subsidiebedrag kan het maximum bepaald in artikel 5§1 geenszins overschrijden.   

§8 De gemiddelde cofinanciering van de participerende gemeenten gespreid over de drie jaar 
moet minstens 15% van de nodige middelen bedragen. 

 
 
Afdeling 2: bepalingen voor initiatiefnemers die wel een erkenning hebben van het Vlaamse 
Gewest in kader van het BVR houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid 
§1 De provinciale subsidie kan zowel worden aangewend voor werkings- als personeelskosten  

en bedraagt maximaal 30 % van de gemaakte kosten met een maximum van 150.000 
euro te spreiden over drie jaar.  
De gemiddelde cofinanciering van de participerende gemeenten gespreid over de drie jaar 
moet echter overeenkomstig het BVR houdende subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid,  steeds minstens 25% van de nodige middelen 
bedragen. 
 

§2 Na goedkeuring van het project door zowel de deputatie als het Vlaams gewest, keert de 
provincie het aan haar gevraagde subsidiebedrag voor het eerste werkjaar zoals voorzien 
in de meerjarenbegroting van het project, volledig en in 1 keer uit. Dit bedrag mag 
echter niet meer dan 50% van de totale gevraagde subsidie over drie jaar gespreid, 
bedragen. 

 
§3 De initiatiefnemer dient voor het einde van de vierde maand die volgt op de afsluiting 

van het eerste en tweede werkingsjaar, bij de provincie het financieel verslag in dat ook 
aan het Vlaams Gewest wordt bezorgd. Het omvat de volgende gegevens: 

 
1° een overzicht van de inkomsten en de financiering vanwege de verschillende 

deelnemers aan het project, de provincie en het Vlaamse Gewest met betrekking tot het 
afgelopen werkingsjaar; 

2° een algemene staat van de personeelskosten van het afgelopen werkingsjaar; 
3° een overzicht van de personeelskosten per activiteit van het afgelopen werkingsjaar; 
4° een overzicht van de inkomsten en de financiering vanwege de verschillende 

deelnemers aan het project en het Vlaamse Gewest met betrekking tot het nieuwe 
werkingsjaar; 

5° een overzicht van de personeelskosten per activiteit van het nieuwe werkingsjaar. 
 
De gegevens, vermeld in punt 4° en 5° van het eerste lid, worden alleen in het financieel 
verslag opgenomen als ze afwijken van wat in de aanvraag tot het verkrijgen van de 
subsidie is opgenomen. 
 

§4.Na indiening van het in §3 vermelde financieel verslag voor het eerste werkjaar, kan de 
deputatie na advies van de leesgroep over dit verslag, afzien van verdere subsidiëring en 
kan ze bij het onvolledig uitvoeren van het voorziene programma, het overeenkomstig deel 
van het uitbetaalde subsidiebedrag terugvorderen. 

Bij positieve evaluatie kan het bedrag voorzien in de meerjarenbegroting voor het tweede 
werkjaar opnieuw in één keer uitbetaald worden. Dit bedrag mag echter niet meer dan 
50% van de totale gevraagde subsidie over drie jaar gespreid, bedragen. 
Dit bedrag zal evenwel verminderd worden met eventueel opgebouwde reserves uit het 
eerste werkjaar. 

 
§ 5 Na indiening van het in §3 vermelde financieel verslag voor het tweede werkjaar, kan de 

deputatie na advies van de leesgroep over dit verslag, afzien van verdere subsidiëring en 
kan ze bij het onvolledig uitvoeren van het voorziene programma, het overeenkomstig 
deel van het uitbetaalde subsidiebedrag terugvorderen. 
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Bij positieve evaluatie kan het bedrag voorzien in de meerjarenbegroting voor het derde 
werkjaar voor de helft uitbetaald worden. Dit bedrag zal evenwel verminderd worden met 
eventueel opgebouwde reserves uit het tweede werkjaar. 

 
§6 De initiatiefnemer dient voor het einde van de vierde maand die volgt op het derde 

werkingsjaar, een eindverslag in dat bestaat uit een financieel verslag als vermeld in §3, 
en een activiteitenverslag, dat de volgende gegevens bevat: 
 
1° een overzicht van de uitgevoerde activiteiten tijdens de subsidiëringsperiode; 
2° een beschrijving, per activiteit, van de bereikte resultaten tijdens de 

subsidiëringsperiode, uitgedrukt aan de hand van meetindicatoren; 
3° een overzicht, per activiteit, van de personeelsinzet tijdens de subsidiëringsperiode. 
 

§7 Op basis van het financieel verslag en het eindverslag beslist de deputatie na advies van 
de leesgroep of het resterende saldo wordt toegekend. Het saldo wordt verminderd met 
eventuele reserves indien het project stopgezet wordt na deze drie jaar. Indien het project 
verdergezet wordt, kan de deputatie beslissen het resterende saldo volledig uit te keren. 

 
 
Afdeling 3: bepalingen voor initiatiefnemers die gestart zijn onder afdeling 1 en in de loop 
van de eerste drie jaar een erkenning hebben van het Vlaamse Gewest in kader van het BVR 
houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 
 
§1 Initiatieven die ingediend en goedgekeurd werden onder afdeling1 kunnen in de loop van 
de eerste drie jaar beslissen een aanvraag te doen ikv het BVR van 21 september 2007  
houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.  
 
§2 De initiatiefnemers dienen bij de provincie een vernieuwde aanvraag voor een periode van 
drie jaar in samen met een evaluatieverslag (in overeenstemming met artikel 5, afdeling1 §2) 
over de voorbije periode, evenals een nieuwe begroting. Na goedkeuring van de vernieuwde 
aanvraag door de deputatie, stopt de provinciale financiering zoals bepaald in afdeling 1. 
 
§3 Het subsidiebedrag van maximum 150.000 € wordt verminderd met de al verkregen 
provinciale subsidie in de periode zonder Vlaamse subsidiëring. 
 
§4 Vanaf de aanvang van de subsidieperiode van het Vlaamse Gewest gelden de bepalingen 
van artikel 5, afdeling 2 onverkort. 
 
 
Artikel 6: 
In artikel 8 wordt de einddatum veranderd van 31 december 2010  in 31 december 2015 
 
Artikel 7 :  
De  Deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement coördineren met de bepalingen die 
deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden gewijzigd hebben. 
Daartoe kan zij : 

1. de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de teksten 
naar de vorm wijzigen; 

2. de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering 
overeenbrengen; 

3. zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de 
redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de 
terminologie te brengen. 

De coördinatie zal het volgende opschrift dragen : 
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provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse intergemeentelijke  
samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening gecoördineerd op ………….en zal in 
het Bestuursmemoriaal worden bekendgemaakt.  

 
Te Brugge, 18/12/2008 

 
   
Provinciegriffier   Voorzitter 
(get.) Hilaire Ost       (get.)  Jean de Bethune 

 
 
 
8. Provinciaal reglement houdende het toekennen van infrastructuursubsidies voor 
de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor 
woonwagenbewoners 

 
Dienst en referte : dienst welzijn   
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van 27 november 2008 tot provinciaal reglement 
houdende het toekennen van infrastructuursubsidies voor de inrichting, de renovatie en de 
uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners. 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 

 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van 
de verwerving, inrichting, de renovatie en uitbreiding van woonwagenterreinen voor 
woonwagenbewoners; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen 

Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

Gelet op het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en 
de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

Gelet op het reglement van 25 maart 2004 betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur 
van diensten en voorzieningen in de sector Welzijn in West-Vlaanderen; 

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid; 

Gelet op artikel 84093/640/080 van de provinciebegroting 2009 een krediet van 50.000 euro 
staat ingeschreven voor investeringstoelagen voor oprichting van doortrekkersterreinen; 

Overwegende de coördinerende en afstemmende opdracht van de provinciebesturen bij de 
realisatie van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners; 
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Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te 
situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 

Gelet op het voorstel van de deputatie 

BESLUIT 

Provinciaal reglement houdende het toekennen van infrastructuursubsidies voor de 
inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor 
woonwagenbewoners 

Doel 

Artikel 1 

Binnen de perken van de daartoe op het budget van het provinciebestuur uitgetrokken 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een 
infrastructuursubsidie toekennen aan een initiatiefnemer, zoals bepaald in artikel 2, voor de 
inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen gelegen in West-
Vlaanderen. 

Deze infrastructuursubsidie is aanvullend op de subsidie van de Vlaamse Overheid voor de 
verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen (BVR 
12/05/2000) en kan enkel worden toegekend nadat de bevoegde Vlaamse minister een 
beslissing heeft genomen omtrent het goedgekeurde subsidiebedrag op basis van het 
gunningdossier. 

Definities 

Artikel 2 

• Het Besluit: het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de 
subsidiëring voor de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van 
woonwagenterreinen 

• Voor de toepassing van dit reglement worden de definities gebruikt zoals vermeld in art. 1 
van het Besluit met uitzondering van punt 1, initiatiefnemer, dat voor toepassing van dit 
reglement als volgt wordt gedefinieerd: 

initiatiefnemer: een gemeente, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn en een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, gelegen in West-Vlaanderen, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Toekenningsvoorwaarden 

Artikel 3 

Aan de toekenning van de infrastructuursubsidie voor de inrichting, de renovatie en 
uitbreiding van woonwagenterreinen worden dezelfde voorwaarden verbonden als deze 
vermeld in artikel 3 1°, 2° en 3° en artikel 4 § 1 en 2 van het Besluit. 

Pas na kennisneming van het op basis van het gunningdossier door de minister aanvaard 
subsidieerbaar bedrag, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21 juni 1989 
houdende vaststelling van de procedure inzake de subsidiëring van bepaalde werken, 
leveringen en diensten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen of ermee 
gelijkgesteld worden uitgevoerd, kan een subsidieaanvraag overeenkomstig de daartoe in 
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artikel 4 en 5 van het reglement bepaalde formaliteiten worden ingediend bij de provincie 
West-Vlaanderen. 

Meerwerken of bijkomende werken die niet voorzien werden in het gunningdossier aanvaard 
door de minister, komen in dit provinciaal reglement niet in aanmerking voor subsidiëring. 

Procedure 

Artikel 4 

Wie voor toekenning van een subsidie, bepaald in dit reglement, in aanmerking wenst te 
komen, dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de deputatie van de provincie West-
Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries. 

Aanvragen komen uitsluitend in aanmerking voor provinciale subsidiëring wanneer het 
woonwagenterreinen betreft die gelegen zijn in West-Vlaamse gemeenten met meer dan 
30.000 inwoners. Per gemeente kan slechts één aanvraag weerhouden worden. 

Artikel 5 

De procedure voor het verkrijgen van de provinciale infrastructuursubsidie verloopt als volgt: 

1. de initiatiefnemer dient een aanvraag in voor de provinciale infrastructuursubsidie bij de 
deputatie van de provincie West-Vlaanderen met vermelding en verantwoording van het 
door de Vlaamse overheid goedgekeurde subsidiebedrag op basis van het gunningdossier; 

2. de initiatiefnemer stuurt een kopie op van de stukken zoals voorzien in het reglement van 
25 maart 2004 betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en 
voorzieningen in de sector Welzijn in West-Vlaanderen. 

3. Nadat de Vlaamse Overheid de eindafrekening heeft goedgekeurd, stuurt de 
initiatiefnemer een kopie van de goedkeuring van deze eindafrekening aan het 
provinciebestuur. 

Subsidie 

Artikel 6 

Het bedrag van de provinciale infrastructuursubsidie is vastgesteld op 10 % van het op basis 
van het gunningdossier door de minister aanvaard subsidieerbaar bedrag van de kostprijs van 
de inrichting, renovatie en/of de uitbreiding van het woonwagenterrein, aanvullend op de 90 
% van de Vlaamse Overheid (BVR 12/05/2000). 

Het totale subsidiebedrag van de provincie kan in geen geval het maximum van € 50.000 
overschrijden.  

De subsidie wordt uitbetaald als aan alle bepalingen van het reglement voldaan is. 

Artikel 7  

De kosten voor verwerving van het woonwagenterrein komen niet in aanmerking voor 
provinciale subsidiëring.  

Artikel 8 

Wat betreft de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van het woonwagenterrein, komen 
voor de subsidiëring dezelfde kosten in aanmerking als deze opgenomen in het door de 
minister goedgekeurde gunningdossier. 
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De kosten voor het bekomen van een toegankelijkheidsadvies komen in aanmerking indien 
het advies werd verleend door een toegankelijkheidsbureau erkend door de deputatie van 
West-Vlaanderen. 

Artikel 9 

1. Voor de berekening van het bedrag van de provinciale infrastructuursubsidie, wordt 
uitgegaan van het op basis van het gunningdossier door de minister aanvaard 
subsidieerbaar bedrag (BVR 12/05/2000). 

2. Indien de minister een maximum subsidiebedrag bepaalt voor de individuele of collectieve 
nutsvoorzieningen, de wegenis en de groenaanleg, het individuele of collectieve 
dienstgebouw en de standplaats, is de berekening van de 10 % infrastructuursubsidie van 
de provincie West-Vlaanderen gebaseerd op dit maximum subsidiebedrag. 

3. Voor de berekening van de subsidie in het geval dat de werken in eigen beheer worden 
uitgevoerd, wordt verwezen naar artikel 8 van het Besluit. 

Artikel 10 

Door het verkrijgen van de subsidie verbindt de initiatiefnemer zich er toe: 

1. de bestemming van het woonwagenterrein niet te wijzigen zonder de toelating van de 
deputatie; 

2. in geval van gehele of gedeeltelijke vervreemding van de infrastructuur binnen twintig jaar 
na de datum waarop de provinciale subsidie werd uitbetaald, het bedrag ervan terug te 
betalen vermeerderd met 10 % van de eventueel gerealiseerde meerwaarde; 

3. het terrein in te richten en in gebruik te nemen binnen de twee jaar na de uitbetaling van 
de subsidie. 

4. het provinciaal reglement van 25/3/2004 betreffende de toegankelijkheid van 
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen na te 
leven. 

5. het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid na te leven 

 

Slotbepalingen 

Artikel 11 

In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  

• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 

• indien het op basis van het gunningdossier door de minister goedgekeurde subsidiebedrag 
hoger is dan het op basis van de eindafrekening door de minister goedgekeurde 
subsidiebedrag 

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 

• de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies wordt 
stopgezet; 

• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring binnen dit reglement 
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Artikel 12 

De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit reglement, en is gemachtigd alle verdere 
onderrichtingen en maatregelen voor te schrijven die voor het toekennen of het uitbetalen 
van de subsidies noodzakelijk mochten blijken. Zij beslist tevens over alle niet voorziene 
gevallen. 

Artikel 13 

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de provincieraad van West-Vlaanderen 
en eindigt op 31 augustus 2013, hetzij bij de wijziging of opheffing van het Besluit. 

 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
                                             Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
 
 
9. Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten 2009 - reglement 
 
 
Dienst en referte : Cultuur – 08/IX/K-1-b 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de 
Provincie West-Vlaanderen 2009, vastgesteld door de deputatie in zitting van 4 november 
2008 § 109. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De provinciegriffier      De provinciegouverneur-voorzitter 
(get.) Hilaire OST      (get.) Paul BREYNE 
 
 
 
 
 
REGLEMENT 
 
Artikel 1. - Wedstrijd 
De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor 
Kunstambachten uit. Deze Prijs heeft tot doel de kunstambachten te stimuleren, de 
ontwikkeling ervan te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven. 
 
Artikel 2. - Kunstambachten 
De Prijs is bestemd voor alle hedendaagse uitdrukkingsvormen binnen de kunstambachten: 
keramiek, glas, textiel, papier… Typerend voor kunstambachten is dat het  gaat om eenmalige 
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creaties, niet gecreëerd om als serieproduct te worden vermenigvuldigd / voor industriële 
productie. 
 
Artikel 3.- Prijs 
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden; voor 
jong talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld 
bedraagt 12.500,00 EUR. 
 
Artikel 4. - Deelnemer 
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen: 
a.1. in West-Vlaanderen geboren zijn;  
OF  
a.2. op 1 januari 2009 ten minste vijf jaar wettig in de provincie West-Vlaanderen 

gedomicilieerd zijn; 
b. teams (samenwerkende kunstenaars) schrijven in als groep van fysieke personen maar 
laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet 
aan a.1 of a.2 
 
Artikel 5. - Taal 
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands. 
 
Artikel 6. - Aanvragen deelnemingsformulieren 
- op verzoek te verkrijgen  tot uiterlijk 20 maart 2009 in het Provinciehuis Boeverbos, dienst 
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel 050 40 35 49, fax 050 40 31 05, 
wendy.leplae@west-vlaanderen.be) 
- beschikbaar op het internet tot uiterlijk 20 maart 2009 via www.west-

vlaanderen.be/kunstambachten  
 
Artikel 7. - Terugsturen deelnemingsformulieren  
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen op straffe van 
nietigheid uiterlijk op 27 maart 2009 volledig ingevuld in tweevoud teruggestuurd te worden 
naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning 
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), samen met in één exemplaar:  
a. het curriculum vitae  
b.1 een fotokopie van de identiteitskaart  
OF b.2 een verklaring van de burgemeester met vermelding van de datum sinds wanneer de 
deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is. 
 
De poststempel van de datum van verzending van deze formulieren is daarbij bepalend. 
 
Artikel 8. - Geldige deelneming 
Kort nà 27 maart 2009 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst 
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één exemplaar van zijn 
deelnemingsformulieren terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven 
voor deelneming. 
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd. 
 
Artikel 9. - Samenstelling deelnemingsdossier  
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 4 en maximum 10 eigen, recente 
werken voor aan de hand van beeldmateriaal. Maximum de helft van de voorgestelde werken 
mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd voor kunstambachten op regionaal, federaal of 
internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist 
(opgenomen in de deelnemingsformulieren). 
Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de deelnemer zelf heeft gecreëerd. 
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Met recent geproduceerde werken wordt bedoeld tussen 1/01/2005 en 1/01/2009 gecreëerd 
zijn. 
 
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit: 
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort nà 27 maart 2009 

(art. 8); 
- identificatiegegevens per werk: de titel, het ontwerpjaar, het realisatiejaar, de afmetingen, 

het materiaal, de techniek en een korte duidingstekst; 
- beeldmateriaal per werk  
 
Alle gevraagde documenten (ook het beeldmateriaal) dienen ‘op papier’ te worden 
ingestuurd (niet op cd, dvd of andere digitale dragers). De jury kan uiteraard maar 
belangstelling opbrengen voor duidelijk (beeld)materiaal. 
 
Artikel 10.- Inzenden deelnemingsdossier 
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt op straffe van nietigheid aangetekend per 
post uiterlijk op woensdag 15 april 2009 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, 
t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). De 
poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend. 
 
Artikel 11 - Jurering  
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering: 

- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10); 
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in  
  art. 9 a) en b) 

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers.  
 
Artikel 12. - Juryleden 
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Deputatie. Het secretariaat wordt 
waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas 
bekend gemaakt na afloop van de Prijs. 
 
Artikel 13. - Verzekering en transport 
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden 
en het terugsturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de 
deelnemer.  
De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier. 
 
Artikel 14. - Uitslag 
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-
Vlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie van 
de Provincieraad schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers. 
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.  
 
Artikel 15. - Terugbezorgen deelnemingsdossier  
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden 
wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. 
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de 
Provincie West-Vlaanderen aangetekend teruggestuurd worden. 
 
Artikel 16. - Reproductierecht 
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie West-
Vlaanderen zich het recht voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te organiseren 
met (een selectie uit) de geselecteerde inzendingen, door de jury daartoe gemaakt in het 
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kader van de Prijs. De modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Deputatie van de 
Provincieraad, op voorstel van de jury.  
De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle 
publicaties in verband met deze Prijs. 
 
Artikel 17. - Discussie 
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Deputatie, is onherroepelijk. 
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht 
worden door de Deputatie, zo nodig na advies van de jury. 
 
Artikel 18. - Instemming 
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-
Vlaanderen impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis 
aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie van de Provincieraad en af te 
zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande. 
 
 
 
10. Publicatiefonds Letteren en Taal van de Provincie West-Vlaanderen 
 
 
Dienst en referte: Cultuur – 2008/C  I/P 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van 27 november 2008 van de provincieraad van West-
Vlaanderen houdende wijziging van het Publicatiefonds Letteren en Taal van de Provincie 
West-Vlaanderen. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Gunter Pertry 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op artikel 10 van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 
sommige subsidies; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake 
de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het advies van de provinciale Commissie Letteren en Taal d.d. 1 oktober 2008; 
 
Op voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
 
PUBLICATIEFONDS LETTEREN EN TAAL VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Artikel 1 – Doelstelling en begripsomschrijving 
Binnen de grenzen van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de deputatie subsidies verlenen aan West-Vlaamse auteurs, met het oog op 
publicatie en verspreiding van waardevol Nederlandstalig literair en taalkundig werk.  
 
Artikel 2 – Criteria en procedure 
De criteria voor het verlenen van subsidies binnen het Publicatiefonds worden vastgesteld als 
volgt: 
 
§ 1. Subsidie kan worden verleend voor een kwaliteitsvol Nederlandstalig typoscript van een 

auteur die in West-Vlaanderen geboren is of die bij aanvraag van subsidie ten minste 5 
jaar in West-Vlaanderen gedomicilieerd is. 

 
§ 2. Over de typoscripten wordt advies gevraagd aan drie lectoren. De lectorenlijst wordt na 

advies van de commissie Letteren en Taal elk jaar vastgelegd door de deputatie. 

De volgende aanvragen worden niet voorgelegd aan de lectoren: 
a/ subsidieaanvragen voor typoscripten die de jury van de jaarlijkse provinciale prijs voor 
letterkunde al bekroonde of waarvoor zij een premie verleende; 
 
b/ subsidieaanvragen voor de publicatie van verzameld werk en bloemlezingen van 
gevestigde auteurs.  

 
§ 3. Uitgaven in eigen beheer komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 
§ 4. De subsidie wordt toegekend aan de auteur zelf; ze mag worden beschouwd als  

waardering voor het scheppend werk van de auteur. 
De subsidie kan worden aangewend om de publicatie zelf mogelijk te maken en om ze te 
presenteren en te promoten. 
De uitgever kan niet eisen dat de subsidie aan hem wordt doorgestort. 

 
§ 5. De uitgever dient garant te staan voor de kwaliteit van het product en voldoende zorg te 

dragen voor een meerwaarde van de publicatie. Dat kan op diverse manieren gebeuren, 
bv. door een speciale vormgeving, extra promotie, een lagere kostprijs en/of 
verkoopprijs, een grotere oplage, publicatie buiten reeks enz.  
Deze opsomming is niet limitatief, maar indicatief. 

 
Artikel 3 - Aanvraag 
§ 1. Elke subsidieaanvraag dient te worden gericht aan: Provinciale dienst Cultuur, Afdeling 

Kunsten, Sectie Letteren en Taal, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries. 
Ze dient vergezeld te zijn van: 
- een persklaar typoscript in drievoud en op A4-formaat; 
- een kopie van het contract met de uitgever, met alle gegevens over de uit te geven 
  publicatie. 
 

§ 2. Er zijn vier vaste indiendata: 28 februari, 31 mei, 31 augustus en 30 november. 
 
- Voor een publicatie die zal verschijnen tussen 1 januari en 31 maart dient de auteur het 
manuscript in te sturen voor 31 augustus van het vorige kalenderjaar. 
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- Voor een publicatie die zal verschijnen tussen 1 april en 30 juni dient de auteur het 
manuscript in te sturen voor 30 november van het vorige kalenderjaar. 
- Voor een publicatie die zal verschijnen tussen 1 juli en 30 september dient de auteur het 
manuscript in te sturen voor 28 februari van het huidige kalenderjaar. 
- Voor een publicatie die zal verschijnen tussen 1 oktober en 31 december dient de auteur 
het manuscript in te sturen voor 31 mei van het huidige kalenderjaar. 

 
Artikel 4 – Subsidie en return 
§ 1. De subsidie bestaat uit een forfaitair bedrag dat wordt vastgelegd na advies van de 

bevoegde commissie. Zij wordt toegekend door de deputatie. 
 
§ 2. In elke door de provincie gesubsidieerde publicatie dienen te worden opgenomen:  

- het logo van de provincie West-Vlaanderen; 
- de tekst ’Uitgegeven met steun van de provincie West-Vlaanderen’. 

 
§ 3. De auteur dient tien exemplaren van de gesubsidieerde publicatie aan de provinciale 

dienst Cultuur te bezorgen. 
De gevraagde exemplaren worden ingewacht binnen een maand na publicatie. 

 
Artikel 5 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.  
 
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
 
 

 
11. Hervaststelling provinciaal reglement en uitvoeringsbesluit volkshogescholen 
 
 
Dienst en referte: Cultuur, 08/C XIII/1-A 
 
Brugge, 24 november 2008 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
 
 
Ingevolge artikel 180 van het provinciedecreet wordt hierna de tekst van de hervaststelling 
van het provinciaal reglement volkshogescholen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd 
door de provincieraad in zitting van 25 september 2008 en de hervaststelling van het 
uitvoeringsbesluit volkshogescholen zoals goedgekeurd werd door de deputatie in zitting 
van 20 november 2008. 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost                 (get.) 

   
  DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 

  
Gelet op het provinciaal reglement van 23 december 2004 van het sociaal-cultureel werk met 
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volwassenen in verenigingen en instellingen door de provincie West-Vlaanderen; 
 
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, 
bijgewerkt na wijziging 5 maart 2008; 
 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de bestaande reglementering te herzien, rekening 
houdend met de belangrijke evolutie die zich de laatste jaren voltrekt binnen het sociaal-
cultureel volwassenenwerk;  

 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 

 
Gelet op het provinciaal reglement, goedgekeurd door de Provincieraad op 19 december 1996 
en gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van 
subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
 
Gelet op het provinciedecreet inzonderheid de artikelen 2 en 42; 
 
Op voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 
 
Goedkeuring te verlenen aan het voorstel  provinciaal reglement dat de erkenning en de 
subsidiëring van de volkshogescholen regelt.  
 
HERVASTSTELLING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT VOLKSHOGESCHOLEN 
 
Art. 1 
Binnen de perken van het daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar 
krediet, kan de deputatie subsidies verlenen aan de erkende Volkshogescholen, volgens de 
regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld.  
 
Art. 2 
Een Volkshogeschool kan door de deputatie worden erkend als ze voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
 

- ze heeft haar zetel in West-Vlaanderen, 
- ze is erkend door de Vlaamse Gemeenschap, 
- de is een vereniging zonder winstoogmerk, 
- ze heeft als doelstelling het organiseren, coördineren en promoten van sociaal-cultureel 

volwassenenwerk in haar regio.  
 

Art. 3 
§1 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat de activiteiten die de persoonlijke 

ontplooiing en de maatschappelijke participatie van volwassenen tot doel hebben. 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil de deelnemers kennis, vaardigheden, inzichten 
en attitudes bijbrengen en hun weerbaarheid ontwikkelen. Het wil de deelnemers leren 
omgaan met de pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen en hen leiden tot 
bewuster burgerschap. 

 
§2 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat volgende functies: 
 

+ cultuurspreidend werk: de functie die het beleven van schoonheidservaringen tot doel 
heeft en die de deelnemers helpt de symbolen en de taal van kunst en cultuur beter te 
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begrijpen, hanteren en waarderen en hen stimuleert om zowel receptief als productief 
aan kunst en cultuur te participeren;  

 
 
+ educatieve functie bestaat uit twee subfuncties:  
 vormingswerk: de functie die doelgericht en systematisch een bewustmakingsproces op 

gang brengt en gericht is op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het vermogen 
om zelfstandig richting te geven aan het eigen leven  en/of gericht is op een engagement 
in de samenleving; 

 ontwikkelingswerk: de functie die het verwerven en ontwikkelen van inzichten en 
vaardigheden wil bevorderen;  

  
+ sociaal activeringswerk: de functie die inzichten en engagement via concrete modellen 

realiseer; 
 
+ gemeenschapsvormend werk: de functie die gericht is op groepsvorming en op het 

uitbouwen en versterken van het sociaal weefsel.   
 
 

In haar werking dient de Volkshogeschool deze functies - met uitzondering van sociaal 
activeringswerk - te realiseren, hetzij rechtstreeks via eigen aanbod, hetzij onrechtstreeks via 
het stimuleren, coördineren en ondersteunen van de sector sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. 

 
 
Art. 4 
De deputatie subsidieert de erkende Volkshogescholen telkens voor een periode van vijf jaar, 
via jaarlijkse subsidie-enveloppen. De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot en met 2010.  
 
 
Art. 5 
De verdeling van het op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar krediet tussen 
de erkende Volkshogescholen is voor 75 % gebaseerd op het aantal inwoners en voor 25 %  
op de oppervlakte van de desbetreffende regio's. 
 
Art. 6 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de erkende Volkshogeschool aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
1. actief participeren; dit veronderstelt onder meer het opnemen van het uitvoerend werk, 

deelnemen aan het platform sociaal-cultureel volwassenenwerk en meewerken aan de 
beleidsprioriteiten die de deputatie formuleert t.a.v. de Volkshogescholen; 

2. een beleidsplan indienen voor de komende beleidsperiode, waarin o.a. wordt aangegeven 
op welke manier de Volkshogeschool zal inspelen op de beleidsprioriteiten van de 
deputatie; 

3.  in overleg treden met de andere Volkshogescholen uit de provincie; 
4. alle nodige gegevens met betrekking tot de werking verstrekken aan de provinciale 

administratie; 
5. jaarlijks een werkings- en financieel verslag, een jaarplan en begroting bezorgen aan de 

provinciale administratie. 
 
Art. 7 
De jaarlijkse subsidie wordt uitbetaald in twee schijven: 80 % wordt uitbetaald telkens voor 
eind september. De resterende 20 % van de subsidie wordt al dan niet uitbetaald na het 
indienen van het jaarverslag en nadat de deputatie heeft kunnen beoordelen in welke mate de 
erkende Volkshogeschool voldoet aan de subsidievoorwaarde zoals omschreven in art. 6, 
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voorwaarde 1.  
Indien de Volkshogeschool, volgens de beoordeling van de deputatie:  
 
1.  de appreciatie ‘goed’ krijgt, dan wordt de resterende 20 % van de subsidie uitbetaald; 
2.  de appreciatie‘middelmatig’ krijgt, dan wordt slechts 10 % van de resterende subsidie 

uitbetaald; 
3.  de appreciatie ‘onvoldoende’ krijgt, dan wordt de resterende subsidie niet uitbetaald. 
Art. 8 
Op initiatief van de deputatie wordt een ‘platform sociaal-cultureel volwassenenwerk’ 
opgericht. Alle actoren die sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren, worden naar dit 
platform uitgenodigd. Daar kunnen ze zich buigen over de afstemming van het aanbod, het 
wegwerken van witte vlekken in het aanbod en het waken over de aanwezigheid van 
streekgerichte elementen. In het platform wordt ook bekeken hoe de participatie aan sociaal-
cultureel volwassenenwerk gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe methodieken 
waarmee geïnteresseerden bereikt kunnen worden te onderzoeken.  
Art.9 
De deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning en de procedure voor de erkenning en 
de subsidiëring van de Volkshogescholen en voor de intrekking ervan.   
Art. 10 
De deputatie wordt gelast met de uitvoering van dit reglement en treft de nodige 
uitvoeringbesluiten. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. 
 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
 
 

De DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VlAANDEREN, 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 23 december 2004 voor de erkenning en de 
subsidiëring van de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Provincie 
West-Vlaanderen; 

 
Gelet op het advies van de commissie Sociaal-cultureel volwassenenwerk van 16 juni 2008; 
 
Gehoord de heer gedeputeerde Gunter Pertry in zijn verslag, 
 
 

BESLUIT 
 
HERVASTSTELLING UITVOERINGSBESLUIT PROVINCIAAL REGLEMENT 
VOLKSHOGESCHOLEN  
 
 
Titel I : Definities 
 
Art. 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
- beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt 

voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de 
organisatie, de omgevingsanalyse, wat ze op het ogenblik van de opmaak van het 
beleidsplan doet, wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop 
ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden.  
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- provinciale inspectie: de ambtena(a)r(en) verantwoordelijk voor de sectie sociaal-cultureel 
volwassenenwerk van de dienst Cultuur. 

 
-  beleidsperiode: een periode van 5 jaar .De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot en met 

2010 
 
Titel II : Procedure voor erkenning en subsidiëring 
 
Art. 2 
§1  Nieuwe Volkshogescholen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend, moeten, als 
ze in aanmerking willen komen voor erkenning en subsidiëring door de provincie West-
Vlaanderen, binnen twee maanden nadat ze hun erkenning van de Vlaamse Gemeenschap 
hebben gekregen, een erkenningsdossier zoals omschreven in §2 indienen bij de provinciale 
inspectie. De erkenningsprocedure verloopt dan verder zoals bepaald in § 3. 
 
§2 De nieuw door de Vlaamse Gemeenschap erkende Volkshogeschool die door de deputatie 
erkend en gesubsidieerd wil worden, dient een dossier in bij provinciale inspectie, dat 
volgende documenten omvat: 

- het beleidsplan 
- de statuten 
- de samenstelling van de bestuursorganen 
- de begroting en het jaarplan van het lopende jaar 
- een nota waarin de doelstellingen worden toegelicht 

 
§3 Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag laat de deputatie aan de 
Volkshogeschool weten dat ze de Volkshogeschool erkent of het voornemen heeft de 
volkshogeschool niet te erkennen. 
 
Tegen het voornemen tot niet-erkenning kan de Volkshogeschool binnen de vijftien 
kalenderdagen nadat ze van dit voornemen op de hoogte is gebracht, een bezwaarschrift 
indienen bij de deputatie. 
 
Binnen 30 kalenderdagen nadat de deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt aan 
de Volkshogeschool die het bezwaarschrift indiende, de beslissing over erkenning of niet-
erkenning meegedeeld met een aangetekende brief. 
 
§4 De erkenning en subsidiëring van de Volkshogeschool gaat in op 1 januari van het jaar 
volgend op het jaar waarin de erkenning werd aangevraagd.  
 
Art. 3 
In het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode dient de erkende Volkshogeschool 
voor 1 oktober een aanvraag tot subsidiëring in bij de provinciale inspectie. 
Bij deze aanvraag zit een door de Algemene Vergadering goedgekeurd beleidsplan voor de 
komende beleidsperiode. In het beleidsplan wordt ook toegelicht op welke wijze de 
Volkshogeschool zal meewerken aan de in art 4§1 genoemde beleidsprioriteiten.  
 
 
Art. 4 
§1 In het tweede jaar voorafgaand aan de beleidsperiode bezorgt de deputatie vóór 15 

september aan de erkende Volkshogescholen een lijst met beleidsprioriteiten die ze 
tijdens de nieuwe beleidsperiode in de werking van de Volkshogescholen gerealiseerd wil 
zien. 

 
Vóór 15 november is er tussen de afgevaardigden van de deputatie en de afgevaardigden 
van de Volkshogescholen een overleg over deze beleidsprioriteiten. Dit overleg resulteert 
in een definitieve lijst beleidsprioriteiten die tegen 15 december aan de Volkshogescholen 
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wordt bezorgd.   
 
§2 Elk kalenderjaar vindt er vóór 15 november een overleg plaats tussen de afgevaardigden 

van de deputatie en de afgevaardigden van de Volkshogescholen om de inhoudelijke en 
praktische invulling in verband met het Platform Sociaal-cultureel Volwassenenwerk voor 
het volgende kalenderjaar vast te leggen. 

 
Art. 5 
§1 Jaarlijks bezorgt de erkende Volkshogeschool vóór 1 april,  in de gevraagde vorm, het 

door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarplan, jaarverslag, begroting en het 
financieel verslag en de financiële verantwoordingsstukken van het afgelopen 
kalenderjaar aan de provinciale inspectie. In het jaarverslag wordt verduidelijkt op welke 
manier er uitvoering is gegeven aan de beleidsprioriteiten zoals omschreven in art. 4 § 1 
en op welke wijze de Volkshogeschool heeft geparticipeerd aan het Platform Sociaal-
cultureel Volwassenenwerk. 

 
§2 Vóór 30 april laat de deputatie aan de Volkshogeschool weten welke appreciatie, zoals 

bepaald in art. 7 van het reglement, ze aan de Volkshogeschool geeft. 
 
  De Volkshogeschool heeft 15 kalenderdagen de tijd om een bezwaarschrift bij de 

deputatie in te dienen als ze de appreciatie ‘middelmatig’ of ‘onvoldoende’ kreeg. 
 
 Vóór 15 mei betekent de deputatie haar eindbeslissing over de appreciatie aan de 

Volkshogeschool die een bezwaarschrift indiende.      
 
 
Art. 6 
§ 1 De provinciale inspectie onderzoekt - op basis van het jaarverslag, het financieel verslag, 

het jaarplan en de begroting - of de Volkshogeschool nog voldoet aan de erkennings- en 
subsidievoorwaarden. 

 
 

De deputatie kan beslissen tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring als de 
Volkshogeschool: 

 
- niet meewerkt aan de beleidsprioriteiten zoals bepaald in art. 4 § 1 of aan het Platform 

Sociaal-cultureel Volwassenenwerk; 
- weigert om op verzoek van de provinciale inspectie, in de gevraagde vorm, gegevens 

over de werking te bezorgen; 
- geen beleidsplan, jaarverslag, financiële afrekening, jaarplan of begroting indient; 
-  geen erkenning Vlaamse Gemeenschap heeft 
 

 
§ 2 De stopzetting van de erkenning en subsidiëring gaat in op 1 januari van het 

kalenderjaar waarin de vaststelling van de feiten gebeurt die aanleiding geven tot de 
beslissing.   

Het voornemen van de deputatie tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring 
wordt per aangetekende brief aan de Volkshogeschool betekend.  

 De Volkshogeschool heeft één maand de tijd om tegen dit voornemen van stopzetting 
van de erkenning en de subsidiëring een bezwaarschrift in te dienen en een onderhoud te 
vragen met de afgevaardigden van de deputatie. 

 Binnen de maand nadat de deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen, hoort ze de 
Volkshogeschool en maakt ze, per aangetekende brief, haar eindbeslissing over. 
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De provinciegriffier, 
Hilaire Ost 

De provinciegouverneur-voorzitter, 
Paul Breyne 

 
 
 
12. Hervaststelling provinciaal reglement voor de subsidiëring van het sociaal-
cultureel volwassenenwerk en hervaststelling van het uitvoeringsbesluit sociaal-
cultureel volwassenenwerk 
 
 
 
Dienst en referte: Cultuur, 08/C XIII/1-A 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 180 van het provinciedecreet wordt hierna de tekst van de hervaststelling 
van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk door de provincie West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd 
werd door de provincieraad in zitting van 25 september 2008 en de hervaststelling van het 
uitvoeringsbesluit sociaal-cultureel volwassenenwerk zoals goedgekeurd werd door de 
deputatie in zitting van 20 november 2008. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost                 (get.) Gunter Pertry 
 
 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 

 
Gelet op het provinciaal reglement van 23 december 2004 van het sociaal-cultureel werk met 
volwassenen in verenigingen en instellingen door de provincie West-Vlaanderen; 

 
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, 
bijgewerkt na wijziging 5 maart 2008; 
 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de bestaande reglementering te herzien, rekening 
houdend met de belangrijke evolutie die zich de laatste jaren voltrekt binnen het sociaal-
cultureel volwassenenwerk;  

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 

Gelet op het provinciaal reglement, goedgekeurd door de Provincieraad op 19 december 1996 en 
gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies 
en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

 
Gelet op het provinciedecreet inzonderheid de artikelen 2 en 42; 
 
Op voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 
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Goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen van het  provinciaal reglement dat de erkenning en 
de subsidiëring regelt van de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk door de 
provincie West-Vlaanderen 

HERVASTSTELLING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN 
HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK IN WEST-VLAANDEREN 

 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Art. 1 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen aan de erkende organisaties sociaal-cultureel 
volwassenenwerk volgens de regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 

 
Art. 2 
§ 1 Komen voor erkenning en subsidiëring in aanmerking: verenigingen en 

vormingsinstellingen, zoals verder bepaald. 
 
§ 2 Komen niet voor erkenning en subsidiëring in aanmerking: 
 Organisaties die door de provincie West-Vlaanderen worden gesubsidieerd op basis van 

andere provinciale reglementen of indien specifieke kredieten zijn ingeschreven op de 
begroting van de provincie West-Vlaanderen. 

 
Art. 3 
§ 1 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat de activiteiten van verenigingen en 

vormingsinstellingen die de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke participatie 
van volwassenen tot doel hebben. 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil bij leden en deelnemers weerbaarheid 
ontwikkelen, hen kennis en vaardigheden, inzichten en attitudes bijbrengen; het wil de 
deelnemers leren omgaan met de pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen en 
leiden tot bewuster burgerschap. 

  
§ 2 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat vier  functies: 

- cultuurspreidend werk: de functie die het beleven van schoonheidservaringen tot 
doel heeft; en die de deelnemers helpt om de symbolen en de taal van kunst en 
cultuur beter te begrijpen, hanteren en waarderen; en hen stimuleert aan kunst en 
cultuur receptief en productief te participeren; 

- educatieve functie bestaat uit twee subfuncties: 
- vormingswerk: de functie die doelgericht en systematisch een 
bewustmakingsproces op gang brengt en gericht is op het ontwikkelen van een 
eigen identiteit en het vermogen om zelfstandig richting te geven aan het eigen 
leven en/of gericht is op een engagement in de samenleving; 
-ontwikkelingswerk: de functie die het verwerven en ontwikkelen van inzichten en 
vaardigheden wil bevorderen;  

- sociaal activeringswerk: de functie die inzichten en engagement via concrete 
modellen realiseert; 

- gemeenschapsvormend werk: de functie die gericht is op groepsvorming en op het 
uitbouwen en versterken van het sociaal weefsel. 

 
Art. 4 
in dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. vereniging: een op vrijwillige basis georganiseerd netwerk van afdelingen en 

themagroepen dat sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseert met het oog op de 
persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke participatie van leden en deelnemers. 
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2.  instelling: de organisatie die zich, door middel van activiteiten voor sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, dienstverlenend opstelt ten aanzien van deelnemers, groepen en 
organisaties  

 
3. afdeling: een door de vereniging erkende geleding waarvan de leden een programma 

van sociaal-cultureel volwassenenwerk ontwikkelen en realiseren. 
Dit afdelingsprogramma past in de doelstellingen en het programma van de vereniging. 
De afdeling komt regelmatig, georganiseerd en functioneel samen om via een 
activiteitenaanbod sociaal-cultureel volwassenenwerk met volwassenen te realiseren. 
De afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat bestaat uit vrijwilligers die 
democratisch worden gekozen door de bij de afdeling aangesloten leden. 
 

4. themagroep: een door de vereniging erkende geleding die gelijkgesteld wordt met een 
afdeling en die leden van de vereniging bijeenbrengt om sociaal-cultureel 
volwassenenwerk te organiseren over één specifiek thema. Deze themagroepen tellen 
niet mee voor de erkenningsnorm. 
 

5. onder programma-uur wordt verstaan: een onderdeel van een activiteit dat 1 uur duurt. 
 
6. beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstige beleid duidelijk 

maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie 
van de organisatie, de omgevingsanalyse, wat ze op het ogenblik van de opmaak van 
het beleidsplan doet, wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze 
waarop ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden.  

 
7. provinciale bijlage bij het beleidsplan: een bij het beleidsplan gevoegd document waarin 

de vereniging of instelling verduidelijkt hoe ze een werking zal organiseren met 
specifieke West-Vlaamse accenten en/of hoe ze zal inspelen op de door de deputatie 
vastgelegde prioriteiten. 
De werking, verduidelijkt in deze bijlage, moet in verhouding staan tot de grootte van 
de vereniging of instelling en dient binnen de vereniging of instelling vernieuwend van 
aard te zijn. 

 
8. provinciale beoordelingscommissie: een door de deputatie aangestelde 

beoordelingscommissie van deskundigen die de provinciale bijlage bij het beleidsplan en 
de motivering bij een erkenningsaanvraag beoordeelt.  

 
9. provinciale inspectie: de ambtena(a)r(en) verantwoordelijk voor de sectie sociaal-

cultureel werk van de dienst Cultuur. 
 
10. beleidsperiode: een periode van vijf jaar. De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot 

en met 2010. 
 
 
Hoofdstuk 2: Erkenning en subsidiëring verenigingen 
 
Art. 5 
§ 1 Om erkend te worden en te blijven moet de vereniging voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
 
1. in de globale werking van de vereniging de vier functies van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk realiseren.  
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2. de juridische vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of van een instelling 
van openbaar nut (ion) hebben. De organisatie die een erkende geleding is van een 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op een analoge reglementering 
erkende vzw of ion wordt van deze voorwaarde vrijgeste ld. 

 
3. opgericht zijn op particulier initiatief met het doel Nederlandstalig sociaal-cultureel 

volwassenenwerk te organiseren. 
 
4. de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw)of de instelling openbaar nut 

(ion) of de provinciale geleding van een door het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap erkende vzw of ion is in de provincie West-Vlaanderen gevestigd. 

 
5. ten minste 20 afdelingen tellen die gelegen zijn in 15 verschillende gemeenten in West-

Vlaanderen. De themagroepen worden niet meegeteld om deze erkenningsnorm te 
halen. 

 
6. verzekerd zijn tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar 

bestuurders en medewerkers. 
 
Van eenzelfde organisatie kan binnen West-Vlaanderen slechts één vereniging erkend worden. 
 
 
§ 2 Bij elke nieuwe beleidsperiode kunnen maximaal twee nieuwe verenigingen erkend 

worden. Bij de erkenningsaanvraag dient de vereniging een nota toe te voegen waarin 
ze haar aanvraag tot erkenning en subsidiering motiveert met verwijzing naar haar 
werking in de West-Vlaamse context.    

 
§ 3 De deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning, de intrekking van de erkenning 

en de beroepsprocedure. 
 
Art. 6 
 
§ 1 De erkende verenigingen kunnen subsidies krijgen als ze: 
  
1. een beleidsplan indienen voor de volgende beleidsperiode. De (geledingen van) 

verenigingen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap 
dienen bij de provinciale administratie hetzelfde beleidsplan in als dat wat ze bij de 
Vlaamse Gemeenschap hebben ingediend. 

 
2. jaarlijks aan de provinciale inspectie het aantal afdelingen en themagroepen, dat 

voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit reglement en in het uitvoeringsbesluit, 
meedelen.Van het totaal aantal te erkennen afdelingen en themagroepen moeten 
minimum 80 % voldoen aan de definiëring zoals een afdeling wordt omschreven in 
artikel 4.3 

 
3. een boekhouding hebben die toelaat de besteding van de provinciale subsidie te 

controleren. 
 
4. de controle door de provinciale inspectie aanvaarden.  
 
5.  jaarlijks een jaarverslag en een afrekening van het voorbije jaar en een jaarplan en een 

begroting indienen voor het volgende jaar. De deputatie bepaalt de procedure voor het 
indienen van deze documenten. 

 
§ 2 De deputatie bepaalt de procedure bij het stopzetten van de subsidie.  
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Art. 7 
§ 1 De subsidie wordt toegekend voor de volledige beleidsperiode van 5 jaar, in de vorm 

van een jaarlijkse subsidie en is gebaseerd op het door de provinciale inspectie aantal 
erkende afdelingen en themagroepen in het jaar voorafgaand aan de nieuwe 
beleidsperiode. Deze subsidie wordt toegekend bij gelijkblijvende werking. Indien een 
daling van het aantal afdelingen groter is dan 20% wordt de subsidie evenredig 
verminderd. Bij stijging van het aantal afdelingen wordt geen verhoging voorzien binnen 
de lopende beleidsperiode. 

 
De subsidie bestaat uit: 
- de erkenningssubsidie 
- de werkingssubsidie 
- de personeelssubsidie 
- de begeleidingssubsidie. 

 
§ 2 Van het op de provinciale begroting ingeschreven krediet is 20 % gereserveerd voor de 

erkenningssubsidie. De erkenningssubsidie is voor alle erkende verenigingen dezelfde.  
 
Van het op de begroting ingeschreven krediet wordt 30 % gereserveerd voor de 
werkingssubsidie. Het aldus verkregen bedrag wordt gedeeld door het totale aantal 
boven de 20 afdelingen en themagroepen van alle erkende verenigingen. Op deze wijze 
verkrijgt men de subsidiewaarde van een afdeling en themagroep. De werkingssubsidie 
per vereniging is het product van deze cijferwaarde maal het aantal boven de eerste 
twintig afdelingen en themagroepen. 
 
De personeels- en begeleidingssubsidie samen bedragen 50 % van het in de begroting 
ingeschreven krediet. 
De maximale personeelssubsidie voor een voltijds educatief equivalent bedraagt : 
32.300 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
beleidsperiode tussen de 0 en de 5 jaar anciënniteit heeft 
36.900 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
beleidsperiode tussen de 6 en de 10 jaar anciënniteit heeft 
40.150 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
beleidsperiode tussen de 11 en de 15 jaar anciënniteit heeft 
46.700 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
beleidsperiode meer dan 15 jaar anciënniteit heeft 
 
¼ van de personeelssubsidie voor een voltijds equivalent wordt toegekend per volledige 
schijf van 20 afdelingen en themagroepen boven de eerste twintig 
 
Per afdeling en themagroep boven de eerste twintig die samen geen volledige schijf van 
20 vormen wordt een begeleidingssubsidie van maximaal 346 euro toegekend. 
 
Een vereniging kan ervoor kiezen om voor alle afdelingen boven de eerste twintig een 
begeleidingssubsidie, en dus geen personeelssubsidie, te ontvangen. 

 
§ 3 De subsidiebedragen die niet worden uitbetaald omdat een vereniging geen provinciale 

bijlage bij het beleidsplan indient of een beoordeling middelmatig of onvoldoende kreeg, 
worden bij het gedeelte personeels- en begeleidingssubsidie gevoegd. 

Hoofdstuk 3: Erkenning en subsidiëring instellingen 
 
Art. 8 
§ 1  Om erkend te worden en te blijven moet de instelling voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

 
1. jaarlijks ten minste 500 programma-uren realiseren; 
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2. ten minste in 10 verschillende gemeenten in de provincie deelnemers werven en 

bereiken; 
 
3. minimaal 80 % van de erkende programma-uren moet expliciet voldoen aan de 

subfunctie vormingswerk, de overige erkende programma-uren moeten voldoen aan de 
functie cultuurspreidend werk en/of de subfunctie ontwikkelingswerk. 

 
4. de juridische vorm van een vereniging zonder winstoogwerk (vzw) of van een instelling 

van openbaar nut (ion) hebben. De organisatie die een erkende geleding is van een 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op een analoge reglementering 
erkende vzw of ion wordt van deze voorwaarde vrijgesteld. 

 
5. opgericht zijn op particulier initiatief met het doel Nederlandstalig sociaal-cultureel 

volwassenenwerk te organiseren; 
 
6. De zetel van de vzw of de ion, of de provinciale geleding van een door het ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap erkende vzw of ion, is in de provincie West-Vlaanderen 
gevestigd; 

 
7.  geleid worden door een bestuur waarvan ten minste vijf leden wettelijk gedomicilieerd 

zijn in de provincie West-Vlaanderen en lid zijn van de algemene vergadering van de 
vzw; 

 
8. verzekerd zijn tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling, haar 

bestuurders en medewerkers; 
 
§ 2  De instelling die op het ogenblik waarop dit reglement in werking treedt erkend en 

gesubsidieerd worden op basis van het provinciaal kaderreglement sociaal cultureel 
werk met volwassenen in verenigingen en instellingen van 30.01.1997 worden 
automatisch erkend met het gemiddeld aantal erkende programma-uren van 2002 en 
2003. 

 
§ 3  Bij elke nieuwe beleidsperiode kunnen maximaal twee nieuwe instellingen erkend 

worden. Bij de erkenningsaanvraag dient de instelling een nota toe te voegen waarin ze 
haar aanvraag tot erkenning en subsidiering motiveert met verwijzing naar haar 
werking in de West-Vlaamse context. 

 
§ 4  De deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning, de intrekking van de erkenning 

en de beroepsprocedure. 
Art. 9 
 
§ 1  De erkende instellingen kunnen subsidies krijgen als ze: 

 

1. een beleidsplan indienen voor de volgende beleidsperiode. De (geledingen van) 
verenigingen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap 
dienen bij de provinciale administratie hetzelfde beleidsplan in als dat wat ze bij de 
Vlaamse Gemeenschap hebben ingediend. 

 
2. het sociaal-cultureel volwassenenwerk realiseren door activiteiten in West-Vlaanderen 

en voor West-Vlamingen te organiseren; 
 

3.  het sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren voor deelnemende volwassenen die, 
op basis van vrijwilligheid en zonder vereiste van lidmaatschap van de instelling, een 
educatieve relatie aangaan met de instelling voor de duur van de totale activiteit. 
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4.  de instelling moet beroep doen op educatief geschoolde medewerkers al of niet in vast 
dienstverband, waarvan één medewerker ten minste 100 uur per jaar zelf begeleidt. 

 
5.  een boekhouding hebben die toelaat de besteding van de provinciale subsidie te 

controleren. 
 
6. de controle door de provinciale inspectie aanvaarden. 
 
7. jaarlijks een jaarverslag en een afrekening van het voorbije jaar en een jaarplan en een 

begroting indienen voor het volgende jaar. De deputatie bepaalt de procedure voor het 
indienen van deze documenten. 

 
§ 2  De deputatie bepaalt de procedure bij het stopzetten van de subsidie. 

 
Art. 10 

 
§ 1  De subsidie wordt toegekend voor de volledige beleidsperiode van 5 jaar in de vorm van 

een jaarlijkse subsidie en is gebaseerd op het door de provinciale inspectie aantal 
erkende programma-uren in de laatste twee jaar voorafgaand aan de nieuwe 
beleidsperiode. Deze subsidie wordt toegekend bij gelijkblijvende werking. Indien een 
daling van het aantal erkende programma-uren groter is dan 20% wordt de subsidie 
evenredig verminderd. Bij stijging van het aantal afdelingen wordt geen verhoging 
voorzien binnen de lopende beleidsperiode. 

§ 2  De subsidie voor de instelling wordt berekend door het aantal erkende programma-uren 
te vermenigvuldigen met het bedrag per programma-uur  
Het bedrag per programma-uur wordt verkregen door het op de begroting beschikbare 
krediet te delen door het totaal aantal erkende programma-uren in het jaar voorafgaand 
aan de nieuwe beleidsperiode. 

 

 Enkel activiteiten georganiseerd in West-Vlaanderen, waarvan meer dan ¾ van het 
aantal deelnemers woonachtig is in West-Vlaanderen, komen in aanmerking voor 
erkenning. 

 Elke activiteit moet gevolgd worden door minimaal 8 deelnemers. 

 

Hoofdstuk 4: Beoordeling en subsidiëring van de provinciale bijlage bij het beleidsplan voor 

verenigingen en instellingen 

Art. 11 
 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor 100 % toegekende subsidie moet de vereniging of de 

instelling een provinciale bijlage bij het beleidsplan indienen.  
De ingediende provinciale bijlagen bij het beleidsplan worden beoordeeld door de 
provinciale beoordelingscommissie. De commissie geeft aan elk van deze bijlagen een 
beoordeling te kiezen uit: goed, middelmatig, onvoldoende. 
De commissie legt deze beoordeling voor aan de deputatie die kan besluiten dat de 
subsidie gelijk blijft of wordt verlaagd: krijgt aan bijlage de beoordeling 'goed', dan 
behoudt de vereniging of de instelling de volle 100 % van de haar volgens art. 7 of art. 
10 toegekende subsidie. Bij de beoordeling 'middelmatig' kan de subsidie worden 
gereduceerd tot 90 % en bij de beoordeling 'onvoldoende’ tot 80 %.     
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§2 Voor het einde van het derde jaar van de beleidsperiode maakt de vereniging of de 
instelling die een beoordeling goed of middelmatig kreeg, ten behoeve van de 
provinciale beoordelingscommissie, een tussentijds rapport op, waarin ze aangeeft in 
welke mate ze de objectieven, beschreven in de provinciale bijlage bij het beleidsplan, 
heeft gerealiseerd. Niet alleen de realisaties op zich maar evenzeer het realisatie- 
proces wordt beoordeeld. Wanneer de beoordelingscommissie de realisaties als niet 
toereikend beoordeelt, kan de deputatie beslissen de subsidie voor de twee resterende 
jaren van de beleidsperiode te verminderen met 10 %. 

 
§3 Voor het einde van de beleidsperiode maken de verenigingen of de instellingen die in de 

voorbije beleidsperiode een provinciale bijlage bij het beleidsplan hebben ingediend en 
die geen onvoldoende kregen, ten behoeve van de provinciale beoordelingscommissie, 
een eindrapport waarin de realisatie van de objectieven uit de provinciale bijlage 
worden beschreven. De evaluatie van dit eindrapport door de beoordelingscommissie 
vormt een element bij de beoordeling van de provinciale bijlage voor de volgende 
beleidsperiode.   

  
§4 De deputatie bepaalt de procedure voor het indienen van het provinciaal tussentijds- en 

eindrapport en voor de beroepsprocedure tegen de beoordeling door de 
beoordelingscommissie. 

 
Art. 12 
De vereniging of instelling die geen provinciale bijlage indient, kan slechts 80 % van subsidie 
–zoals berekend op basis van art.7 of art. 10- krijgen. 
 
Art. 13 
 
Een vereniging of een instelling waarvan in de voorbije beleidsperiode de subsidie werd 
gereduceerd of die geen provinciale bijlage indiende, start bij de berekening van de subsidie 
voor een volgende beleidsperiode opnieuw aan de volle 100 % subsidie die gebaseerd is op 
alle door de provinciale inspectie erkende afdelingen en themagroepen van de vereniging of 
programma-uren van de instelling. 
 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 

 Art. 14 
De deputatie kan de bedragen bepaald in art. 7, § 2 aanpassen.  
De deputatie wordt gelast met de uitvoering van dit reglement en treft de nodige 
uitvoeringsbesluiten.  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 

 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.). H. Ost (get.) J. de Bethune 

 
 

De DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VlAANDEREN, 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 25 september 2008 voor de erkenning en de 
subsidiëring van de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Provincie 
West-Vlaanderen; 

 
Gelet op het advies van de commissie sociaal-cultureel volwassenenwerk van 16 juni 2008 
 
Gehoord de heer gedeputeerde Gunter Pertry in zijn verslag, 
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BESLUIT 

 
HERVASTSTELLING UITVOERINGSBESLUIT PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE 
ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN DE ORGANISATIES VOOR SOCIAAL-
CULTUREEL VOLWASSENENWERK IN WEST-VLAANDEREN 
 
Hoofdstuk 1: Erkenning en subsidiëring 
  
Art. 1: 
 
§ 1  De deputatie kan een vereniging of instelling erkennen en subsidiëren die voor 1 april 

van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsperiode een schriftelijke aanvraag indient bij 

de Provincie West-Vlaanderen.  

De aanvraag is alleen ontvankelijk als ze tijdig is ingediend en volgende documenten 
bevat: 

- een exemplaar van de statuten; 
- samenstelling van het bestuur, met de functie van de bestuursleden en hun 

woonplaats; 
- het adres van het secretariaat en de zetel van de organisatie in West-

Vlaanderen; 
- een omschrijving van de doelstellingen van de organisatie; 
- een werkingsverslag van het voorbije jaar waarin de vereniging bewijst te 

voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in art. 5 van het 
reglement en de instellingen aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in 
art. 8; 

- voor de vereniging: een lijst van de afdelingen met naam en adres van de 
voorzitters en secretarissen; voor de instelling: een lijst met de gerealiseerde 
programma-uren; 

- het beleidsplan voor de komende beleidsperiode; 
- een begroting in tweevoud voor het eerste jaar van de beleidsperiode; 
- een provinciale bijlage bij het beleidsplan van maximaal 10 bladzijden, indien de 

vereniging of instelling in aanmerking wil komen voor de 100 % subsidiëring. 
- een nota waarin de vereniging of de instelling haar aanvraag tot erkenning 

motiveert met verwijzing naar haar werking in de West-Vlaamse context.    
 
 

Voor 1 juni en na een onderzoek van het dossier brengt de provinciale inspectie de 
vereniging of de instelling schriftelijk op de hoogte van: 
 
1. het aantal afdelingen en themagroepen dat ze voorneemt mee in aanmerking 
te nemen of het aantal erkende programma-uren voor de berekening van de subsidie 
voor de volgende beleidsperiode, of  
 
2. haar voornemen met motivering om de vereniging of instelling niet te 
erkennen. 
 
Voor 15 juni kan de vereniging of de instelling een bezwaarschrift indienen bij de 
deputatie tegen dit voornemen van de provinciale inspectie.  

 
Voor 10 juli beslist de deputatie welke verenigingen of instellingen ze in aanmerking wil 
nemen voor erkenning.  
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Indien dat minder dan drie verenigingen en minder dan drie instellingen zijn, laat de 
deputatie voor 15 juli aan de vereniging of de instelling weten dat ze erkend wordt met 
mededeling van het aantal afdelingen en themagroepen of programma-uren die ze voor 
subsidiëring in aanmerking neemt.  

 
Indien de deputatie meer dan twee aanvragen in aanmerking neemt om als vereniging 
of instelling erkend te worden wordt de procedure gevolgd zoals bepaald in  
§ 2. 

 
§ 2  Indien er, na het doorlopen van de procedure beschreven in § 1 meer dan twee 

aanvragen overblijven om erkend te worden als vereniging of instelling, bezorgt de 
provinciale inspectie voor 1 september de nota waarin de vereniging of de instelling 
haar aanvraag tot erkenning en subsidiering motiveert aan de provinciale 
beoordelingscommissie. 

 
Op basis van de inhoud van de nota plaatst de beoordelingscommissie de voor 
erkenning in aanmerking komende verenigingen en instellingen in een rangorde en 
bezorgt deze rangorde voor 30 september aan de deputatie. 

 
Voor 1 november laat de deputatie aan telkens twee verenigingen en instellingen weten 
dat ze erkend worden met mededeling van het aantal afdelingen en themagroepen of 
programma-uren die ze voor subsidiëring in aanmerking neemt.  

 
 
Art. 2 
 
Voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode moet de erkende 
vereniging of instelling, om in aanmerking te komen voor subsidie: 
 

- een beleidsplan indienen voor de komende beleidsperiode; 
- aantonen dat ze, wat de vereniging betreft, voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden 

zoals bepaald in artikel 5 van het reglement, en wat de instelling betreft voldoet aan alle 
voorwaarden van art. 8; 

- een provinciale bijlage bij het beleidsplan van maximaal 10 bladzijden indienen, als de 
vereniging in aanmerking wil komen voor de 100 % subsidiëring. 

 
 
 
Art. 3 
 
Voor 15 januari van het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode bezorgt de deputatie 
aan de erkende verenigingen en aan de erkende instellingen een nota waarin ze de 
prioriteiten bepaalt, op basis waarvan de verenigingen en instellingen hun provinciale bijlage 
bij het beleidsplan kunnen opmaken.  
 
 
Art. 4 
 
Voor 1 november van het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode laat de provinciale 
inspectie aan de vereniging en instelling die een provinciale bijlage bij het beleidsplan heeft 
ingediend, weten welk advies de beoordelingscommissie aan deze bijlage geeft.  

 
Voor 15 november kan de vereniging en instelling een bezwaarschrift tegen deze beoordeling 
bij de provinciale inspectie indienen.  
 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2009           
 

51

Voor 1 december overhandigt de beoordelingscommissie haar eindoordeel over de provinciale 
bijlage bij het beleidsplan aan de deputatie.  
 
Voor 31 december beslist de deputatie welk percentage van de subsidie aan de vereniging en 
instelling zal worden uitgekeerd. 
 
Art. 5 
 
Voor 1 oktober van het derde jaar van de beleidsperiode dient een vereniging of instelling die 
voor haar provinciale bijlage bij het beleidsplan de beoordeling goed en middelmatig kreeg 
een tussentijds rapport in, waarin ze beschrijft in welke mate ze de objectieven, beschreven 
in deze bijlage, heeft gerealiseerd. 
Voor 1 november laat de provinciale inspectie aan de vereniging en instelling weten dat de 
beoordelingscommissie het voornemen heeft het tussentijds rapport als onvoldoende te 
beoordelen.  
Voor 15 november kan de vereniging en instelling een bezwaarschrift tegen dit voornemen 
indienen bij de provinciale inspectie. 
Voor 1 december dient de beoordelingcommissie haar eindadvies in bij de deputatie. 
Voor 31 december beslist de deputatie of de subsidie voor de laatste twee jaar van de 
beleidsperiode al dan niet met 10 % wordt verminderd. 

 
Art. 6 
 
De vereniging of instelling die in de voorbije beleidsperiode een provinciale bijlage bij het 
beleidsplan heeft ingediend, en die geen onvoldoende kreeg,  die voor de volgende 
beleidsperiode in aanmerking wil komen voor de volle 100% subsidie moet samen met de 
documenten genoemd in art. 2, een eindrapport indienen waarin de realisatie van de 
objectieven uit de provinciale bijlage wordt beschreven voor 1 april. 
  
 
Hoofdstuk 2: Verenigingen 
 
Art. 7 
 
Om in aanmerking te komen voor erkenning door de provinciale inspectie, moet een afdeling 
en een themagroep voldoen aan volgende voorwaarden: 
 
1. Zij biedt aan haar leden een jaarprogramma aan en realiseert dit. Het jaarprogramma is 

gekenmerkt door een inhoudelijke verscheidenheid van activiteiten en voldoet aan de drie 
van de vier functies zoals omschreven in het kaderreglement. Het jaarprogramma wordt 
voorgesteld aan de leden. Het wordt bezorgd aan het secretariaat van de vereniging, waar 
het ter inzage ligt voor de provinciale inspectie. 

 
2. In het kader van het jaarprogramma worden voor de leden of voor een ruimer publiek ten 

minste zes groepsactiviteiten georganiseerd. In hun globaliteit moeten deze zes activiteiten 
voldoen aan drie van de vier functies zoals omschreven in het kaderreglement en  

  vier van de activiteiten moeten voldoen aan de subfunctie vormingswerk.  
 
3. Drie van deze zes groepsactiviteiten mogen in samenwerking met anderen worden 

georganiseerd. 
 
4. De afdeling of de themagroep wordt geleid door een bestuur waarvan ten hoogste ¼ van de 

bestuursleden ook bestuurslid zijn van een andere afdeling of themagroep, van dezelfde 
vereniging. 

 
5. Per werkjaar houdt de afdeling of de themagroep ten minste drie bestuursvergaderingen 

waarop de werking wordt voorbereid en geëvalueerd. 
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6. Na afloop van het werkjaar maakt de afdeling of de themagroep een verslag over de 

gerealiseerde activiteiten en bezorgt dit aan het provinciaal secretariaat. 
   
Hoofdstuk 3: Instellingen 
 
Art. 8:  
 
Een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- het omvat ten minste zes programma-uren; ieder deel van de activiteit duurt 
minimaal twee uur; 

- het wordt gevolgd door eenzelfde deelnemersgroep van ten minste 8 deelnemers; 
- elk programma wordt, ten minste veertien dagen voor de startbijeenkomst 

schriftelijk aangekondigd aan de dienst Cultuur van de provincie West-Vlaanderen. 
Verlengingen worden aangekondigd binnen de week na het einde van het 
oorspronkelijke programma. De schriftelijke aankondiging moet volgende informatie 
bevatten: plaats, datum, begin- en einduur, programma-opbouw, begeleiding en 
binnen welke functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk de activiteit past; 

- het programma wordt begeleid door een terzake deskundige educatieve begeleider; 
- activiteiten op dezelfde dag en in dezelfde locatie mogen niet ontdubbeld worden; 
- maximaal 1/5 van het aantal erkende programma-uren mogen in samenwerking 

met anderen worden georganiseerd. 
 
 

Hoofdstuk 4: Verantwoordingsstukken en subsidiëring 
 
Art. 9 
 
Jaarlijks bezorgt de erkende vereniging of instelling voor 1 april in de gevraagde vorm het 
jaarverslag, de begroting, het jaarplan, een jaarrekening en de financiële 
verantwoordingsstukken van het afgelopen kalenderjaar aan de provinciale inspectie, evenals 
het aantal afdelingen en themagroepen of het aantal programma-uren dat voldoet aan de 
voorwaarden bepaald in het reglement en in het uitvoeringsbesluit.   
 
Art. 10 
 
§ 1 De provinciale inspectie onderzoekt, op basis van het jaarverslag, het financieel verslag, 

het jaarplan en de begroting en/of inspectie ter plaatse, of de vereniging of instelling nog 
voldoet aan de erkennings- en subsidievoorwaarden 

 
De deputatie kan beslissen tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring als de 
vereniging of instelling: 

 
- geen twintig afdelingen in vijftien verschillende gemeenten heeft of geen 500 
uren met  deelnemers uit tien verschillende gemeenten realiseert; 

-   weigert om op verzoek van de provinciale inspectie, in de gevraagde vorm, gegevens 
over de werking te bezorgen;  

-   geen beleidsplan, jaarverslag, financiële afrekening, jaarplan of begroting indient. 
 
 
 
§ 2. De stopzetting van de erkenning en subsidiëring gaat in op 1 januari van het 

kalenderjaar waarin de vaststelling van de feiten die aanleiding geven tot de beslissing 
gebeurt.  
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Het voornemen van de deputatie tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring 
wordt per aangetekende brief aan de vereniging of aan de instelling betekent. 

 

 De vereniging of instelling heeft 1 maand de tijd om tegen dit voornemen van stopzetting 
van de erkenning en de subsidiëring een bezwaarschrift in te dienen bij de deputatie.  

 

Binnen de maand nadat de deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen hoort ze de 
vereniging of de instelling en betekent ze per aangetekende brief haar eindbeslissing aan 
de vereniging of instelling. 
 

Art. 11 
 

§ 1  De subsidie wordt aan de organisatie uitgekeerd overeenkomstig de gedragsregels van de 
provinciale comptabiliteit, door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van 
de organisatie. 

 

§ 2 De subsidie wordt uitgekeerd in twee schijven. 

 

§ 3  Onder voorbehoud dat de deputatie de afrekening van het vorige subsidiejaar heeft 
goedgekeurd, wordt een eerste schijf, nl. de helft van de in het vorige subsidiejaar 
toegekende subsidie, uitgekeerd; 

 Deze eerste schijf wordt voor uitbetali ng aan de deputatie voorgelegd na 1 april , 
wanneer het jaarlijks erkenningsdossier  wordt voorgelegd. 

 

§ 4  Bij niet-voorlegging van het volledige subsidiedossier voor 1 april, wordt geen eerste 
schijf uitbetaald. 

 

§ 5 Na vaststelling van het subsidiebedrag op grond van het voorgelegd dossier, wordt als 
tweede schijf het saldo uitbetaald. 

 

De provinciegriffier, 
Hilaire Ost 

De provinciegouverneur-voorzitter, 
Paul Breyne 

 
 
 
13. openbare verkoop van brandhout afkomstig uit het Provinciedomein De 
Palingbeek 
 
Dienst en referte : Groendienst GD_HVS_92_01_0901 
 
Aan de bevolking van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Mevrouwen 
Mijne heren, 
 
In navolging van de beslissing van de Deputatie van West-Vlaanderen dd. 2 oktober 2008 en 
in uitvoering van de artikelen 55§1 en 56 van het Bosdecreet, wordt overgegaan tot de 
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officiële bekendmaking van volgende openbare verkoop van brandhout in het Provinciedomein 
De Palingbeek te 8902 Ieper:  
 
 “ De Provincie West-Vlaanderen wenst in samenwerking met de Bosgroep IJzer en Leie over 
te gaan tot de verkoop van 10 brandhoutloten van elk 4 stères (hoofdzakelijk esdoorn en 
berk, gezaagd op 40 cm). De brandhoutloten liggen gestapeld in het Provinciedomein De 
Palingbeek.   
 
De verkoping gebeurt bij inschrijving onder gesloten omslag. U steekt het 
inschrijvingsformulier in een gesloten omslag met de vermelding “Inschrijving 
brandhoutverkoop De Palingbeek” en bezorgt het formulier ten laatste  op vrijdag 16 januari 
2009 om 11:30 met de post of per drager op volgend adres: 
  

Bosgroep IJzer en Leie 
 t.a.v. Sam Vandeghinste 
 Vaartstraat 7 
 8902 Zillebeke 
 
Er mag maximaal op 2 loten (= 8 stéres) worden geboden.  
 
Een model van inschrijving en de verkoopsvoorwaarden kunnen op aanvraag bekomen worden 
bij Bosgroep IJzer en Leie. “ 
 
 
Met de meeste hoogachting 

Namens de deputatie 

 

Voor de provinciegriffier: 
De directeur - beheerder 
 
Hugo Van Severen 

De gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en 
landschappen, 
 
Jan Durnez 

Bijlage1 
Algemene Verkoopsvoorwaarden 

 
1. Door een schriftelijk bod te doen verklaart de koper zich akkoord met de verkoopswijze en de 

verkoopsvoorwaarden. 
 
2. De verkoping gebeurt uitsluitend bij inschrijving. De inschrijvingen moeten worden 

opgemaakt volgens het bijgevoegd model van inschrijving (bijlage2).  De geschreven 
biedingen moeten ten laatste op vrijdag 16 januari 2009 om 11:30 toekomen, met de post 
of per drager, op volgend adres: 

 
Bosgroep IJzer en Leie  

  t.a.v. Sam Vandeghinste 
  Vaartstraat 7 
  8902 Zillebeke 

 
Inschrijvingen moeten in gesloten omslag worden opgeborgen waarop duidelijk zichtbaar 
“Inschrijving brandhoutverkoop De Palingbeek” wordt genoteerd. 
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De omslagen worden geopend op vrijdag 16 januari 2009 om 12:00 in het bijzijn van Paul 
Wittevronghel, brigadechef van het Provinciedomein De Palingbeek en Sam Vandeghinste, 
coördinator van Bosgroep IJzer en Leie. 

 
3. De loten worden toegewezen aan de hoogste bieders.  
 
4. Bij het afhalen van de loten dient minimum 2 dagen op voorhand contact opgenomen te 

worden met Paul Wittevronghel, Brigadechef van het Provinciedomein De Palingbeek (tel: 
057/20.34.72 of paul.wittevronghel@west-vlaanderen.be). 

 
5. Op de geboden bedragen (koopsom) worden geen BTW en geen bijkomende kosten 

aangerekend. De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de 
definitieve goedkeuring van de verkoop aan de koper. De betaling gebeurt per overschrijving  
op volgend rekeningnummer:  

 
091-0098036-95 
Provincie West-Vlaanderen – Dienst Boekhouding 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Brugge 

 
Mededeling: naam + Brandhoutverkoop De Palingbeek 

 
Indien de koopsom of een gedeelte ervan niet tijdig betaald wordt heeft de verkoper van 
rechtswege de bevoegdheid om de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 
Bijlage2 
 
MODEL VAN INSCHRIJVING 

 
 
 
Ik, ondergetekende inschrijver, ........................................................................……………….... 
(1) 
 
.....................................................................……….………………………...……...................... (2) 
 
(BTW-nummer……………………………) 
 
verklaar te bieden,                      
EUR 
 
voor 1 brandhoutlot (4 stéres): .................................................................... (3); 
 
OF  
 
voor 2 brandhoutloten (8 stéres): …………………………………………(3);  
 
 
Ik heb kennis genomen van de verkoopvoorwaarden en zal mij daaraan houden. 
 
De inschrijver,       
 
 
 
(handtekening)      
  
(1) naam, voornaam 
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(2) adres 
(3) som in letters en cijfers 
 
 
 
14. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert.             
Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert” 
 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2009-PG 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van 
Koning Albert”, Wandelwegen 9 – 1140 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder jaar 
op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert worden gehouden in de 
provinciehoofdplaatsen en in al de gemeenten van het Rijk. 
 
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden voor het dodengedenkteken of, eventueel, 
voor het Monument ter ere van Koning Albert. 
 
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de 
vertegenwoordigers der oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst 
mogelijke mate te vergemakkelijken. 
 
 
Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
 
 
15. Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de 
Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als 
kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 7 juni 2009. 
 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief betreffende de 
inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als 
kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees 
Parlement op zondag 7 juni 2009. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009 (blz. 791 tem blz. 
800). 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
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16. Ministeriële Omzendbrief PLP 45 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones. – 
Algemene directie – Veiligheid en Preventie – Directie Politiebeheer. 
 
 
Dienst en referte:Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/2008/OB/4/2 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 45 
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten 
behoeve van de politiezones. – Algemene directie – Veiligheid en Preventie – Directie 
Politiebeheer. 
 
 
 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 december 2008 (blz. 63647 tem blz. 
63672). 

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

 
 
17. Hervaststelling van het subsidiereglement grensoverschrijdende uitwisselingen 
 
Dienst en referte : EEG  
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van 27 november 2008 van de provincieraad van West-
Vlaanderen houdende het hervaststellen van het subsidiereglement voor 
grensoverschrijdende uitwisselingen. 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de 
verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening 
voorleggen; 
 
Gelet op het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm 
van provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005, en latere 
wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 2 en 42 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de kennismaking met andere culturen nieuwe inzichten geeft, verrijkend 
werkt voor de deelnemers, het Europees burgerschap accentueert en verdraagzaamheid en 
samenwerking verhoogt; 
 
Gelet op de bestaande initiatieven inzake grensoverschrijdende uitwisselingen zowel op het 
vlak van onderwijs, cultuur en welzijn en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden; 
 
Gelet op de provinciale beleidsnota’s in dit verband; 
 
Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is strikte modaliteiten vast te 
stellen; 
 
Overwegende dat anderzijds een administratieve vereenvoudiging zich opdringt; 
 
Op voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE SUBSIDIËRING  
VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELINGSPROJECTEN 
 
Hoofdstuk I Doelstelling  
 
Artikel 1  
De Provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, 
organisaties/onderwijsinstellingen, binnen de domeinen onderwijs, cultuur of welzijn, 
aanmoedigen om grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten binnen de Europese Unie op te 
zetten, in het bijzonder met de Europese prioritaire regio’s van de provincie. 
De Provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren aan grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met partners uit de Europese 
regio's stimuleren. 
 
Hoofdstuk II Begripsomschrijving 
 
Artikel 2 
§1 "Europese prioritaire regio's" zijn regio's waarmee de Provincie West-Vlaanderen een 
samenwerkingsakkoord gesloten heeft.  Regio's buiten de Europese Unie, waarmee de 
Provincie samenwerkt, komen niet in aanmerking. 
§2 "Regio's van de Europese Unie" behoren tot alle lidstaten van de Europese Unie.  
Kandidaat-lidstaten komen niet in aanmerking. 
 
§3 De deputatie wordt gemachtigd om jaarlijks de lijst met de Europese prioritaire regio’s van 
de Provincie, die beantwoorden aan de definitie van artikel 2 §1 van onderhavig reglement, 
vast te stellen. 
 
Hoofdstuk III Toepassingsgebied 
 
Artikel 3 
§1 Voor deze subsidies komen in aanmerking: organisaties die geen winstoogmerk nastreven 
en onderwijsinstellingen (worden hierna organisatie genoemd), die grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten opzetten en door de aard van de activiteiten en van de algemene 
organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak. Gemeenten komen enkel in 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2009           
 

59

aanmerking als zij optreden als inrichtende macht van een gemeentelijke onderwijsinstelling. 
OCMW’s komen niet in aanmerking.  
 
 §2 Binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene kredieten kunnen, in de 
domeinen onderwijs, cultuur of welzijn, grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten 
gesubsidieerd worden met: 

- Europese prioritaire regio’s 
- andere regio’s van de Europese Unie 

 
Hoofdstuk IV Voorwaarden 
 
Artikel 4  
§1 De aanvrager van de subsidie heeft zijn maatschappelijke zetel of woonplaats in de 
Provincie West-Vlaanderen.  
 
§2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten: 

- de projecten worden opgezet in samenwerking met een of meerdere actieve 
projectpartner(s) uit de Europese prioritaire regio's of regio's uit de Europese unie  
(geen unilaterale projecten); 

- de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;  
- de projecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking; 
- de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben; 
- de Europese internationaliseringsgedachten verwerkt zitten in het project. 

 
§3 De activiteit duurt minstens 1 dag.  Er kan voor maximum 5 dagen een verblijfsvergoeding 
ontvangen worden.  
 
§4 Per organisatie kan er over een periode van 2 opeenvolgende kalenderjaren slechts 1 
project gesubsidieerd worden. 
 
Hoofdstuk V Procedure 
 
Artikel 5 Indiening 
§1 De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig digitaal (niet 
handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de Dienst Externe 
Relaties van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk 
op 15 januari, 15 april, 15 juli of 15 oktober en in elk geval ten minste twee maanden voor de 
aanvang van het project.  Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren 
worden niet aanvaard. 
 
§2 Andere verkregen subsidies dienen ook steeds vermeld te worden in het aanvraag- en 
afrekeningsformulier. 
Artikel 6 Beoordeling 
§ 1 Elk kwartaal worden de projecten voorgelegd aan de betrokken diensten die de projecten 
beoordelen. Dit advies wordt voorgelegd aan deputatie, die, in functie van het beschikbare 
krediet, de definitieve beslissing neemt. 
 
§ 2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningstermijn wordt de beslissing meegedeeld aan de 
projectaanvrager. 
 
 
Artikel 7 Uitbetaling 
§1 De subsidie wordt uitbetaald na afloop van de activiteit en na het indienen van een 
evaluatieverslag met een gedetailleerde eindafrekening. Dit evaluatieverslag moet gestaafd 
worden met de nodige bewijsstukken: 

- een inhoudelijke evaluatie; 
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- een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen en overzicht van 
eventuele inkomsten; 

- exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier; 
- verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 

 
§2 De Provincie kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden.  
  
§3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 4 maanden na afloop van het 
project ingediend worden. 
 
§4 De Provincie kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren.  
 
Hoofdstuk VI Subsidiëring 
 
Artikel 8 
§ 1 De subsidie is opgedeeld in een vast en een variabel bedrag. 
Per project wordt een vast bedrag van maximum 750 euro toegekend. 
Daarnaast wordt er maximum 10 euro per West-Vlaamse persoon per verblijfsdag in de 
partnerregio en maximum 10 euro per  gast van de partnerregio per verblijfsdag in West-
Vlaanderen toegekend, met een maximum van 5 dagen. 
 
§ 2 De subsidie bedraagt maximum 50% van de subsidiabele kosten die overblijven na aftrek 
van de andere inkomsten en bedraagt in totaal maximum: 

- 2.000 euro bij een uitwisseling met een Europese prioritaire regio; 
- 1.500 euro bij een uitwisseling met een andere regio van de EU-lidstaten; 

 
§ 3 Voor leerlingen/studenten uit het bijzonder onderwijs en voor personen die 
maatschappelijk kwetsbaar zijn door hun handicap, etnisch-culturele achtergrond of 
(kans)armoede is het bedrag per dag 20 euro en wordt het totaal maximum subsidiebedrag 
bedoeld in §2 met 500 euro verhoogd.  Dit verhoogde bedrag zal enkel toegepast worden 
voor de aanwijsbare meerkosten die een gevolg zijn van deze maatschappelijke 
kwetsbaarheid. 
 
Hoofdstuk VII Slotbepalingen 
 
Artikel 9  
Elke organisatie die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het kader 
van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor 
dit subsidiereglement. 
 
Artikel 10 
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten 
onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit 
reglement gestelde voorwaarden, de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de vier 
maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project, dan kan het subsidiebedrag 
geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de organisatie 
uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de 
subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de organisatie voorgoed 
uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig 
teruggevorderd worden. 
 
Artikel 11 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de 
geldende provinciale voorwaarden in dat verband. 
 
Artikel 12 
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De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd 
alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit 
reglement. 
 
Artikel 13 
§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en is van toepassing op de aanvragen 
ingediend na die datum. De afhandeling van aanvragen, ingediend voor deze datum, gebeurt 
volgens het reglement van 29 april 1999. 
 
§ 2 Het reglement van 29 april 1999 wordt opgeheven op 31 december 2008 voor wat de 
nieuwe aanvragen betreft.  
 
§ 3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2014, wordt 
dit reglement opgeheven op 31 december 2013. 
 
 
De Provinciegriffier,     De Voorzitter,  
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 2009 
 

 
18. Toelagereglement voor provinciale cofinanciering bij Europese projecten  
19. Politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen 
20. Vaststelling provinciebegroting dienstjaar 2009 
21. Vaststelling van de 2de en 3de    begrotingswijziging 2008 
22. Neerlegging rekeningen dienstjaar 2007 provincie West-Vlaanderen 
23. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Tweede 
Verblijven  
24. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van  deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen   
25. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Algemene Provinciebelasting  
26. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Bedrijven 
27. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Jachtverloven 
 en Jachtvergunningen 
28. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van provinciale  opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
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18. Toelagereglement voor provinciale cofinanciering bij Europese projecten  
 
Dienst: EEG 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikelen 180 en 181 van het provinciedecreet wordt een nieuw 
toelagereglement voor provinciale cofinanciering bekend gemaakt. 
 
Voor nadere toelichtingen kunt u eventueel mailen naar cofinanciering.eeg@west-
vlaanderen.be 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Voor de Provinciegriffier, De Gedeputeerde voor Externe           
De  Bestuursdirecteur, relaties en Europese programma’s, 
 
Regine Vantieghem  (get.) Marleen Titeca-Decraene 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 20 mei 2000 betreffende de controle op de toekenning 
en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 2 mei 2005 betreffende de provinciale herkenbaarheid 
bij elke vorm van provinciale subsidie; 
 
Gelet op de besluiten van de provincieraad van 24 mei 2007 betreffende de goedkeuring van 
de operationele programma’s voor Doelstelling 3 Vlaanderen-Nederland (hierna Interreg IV A 
Vlaanderen-Nederland genoemd) en Doelstelling 3 Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (hierna 
Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen genoemd) en van 21 juni 2007 betreffende de 
goedkeuring van het Plattelandsprogramma 2007-2013; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 27 september 2007 betreffende de kennisname 
van het operationele programma EFRO-Doelstelling 2 Vlaanderen en de goedkeuring van de 
beheersovereenkomst voor dat programma; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 december 2007 betreffende de kennisname 
van het operationele programma van het Doelstelling 3 grensoverschrijdende maritiem 
programma (nu Interreg IV A 2 Zeeënprogramma genoemd); 
 
Overwegende dat de provincie nauw betrokken is bij de uitvoering van het EFRO-Doelstelling 
2-programma, de assen 3 en 4 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en verschillende 
Interregprogramma’s; 
 
Overwegende dat het billijk is dat de provincie als programmapartner instaat voor een deel 
van de in de programmacomplementen ingeschreven nationale cofinanciering; 
 
Gelet op de beleidsnota Externe relaties goedgekeurd in provincieraad van 24 april 2008; 
Overwegende dat de provincie in de uitvoering van haar beleid optimaal wil inspelen op de 
kansen die geboden worden door de Europese programma’s voor de periode 2007-2013; 
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Overwegende dat artikel 42 van het provinciedecreet voorziet dat de provincieraad enerzijds 
algemene regels voor het provinciaal beleid vaststelt en anderzijds reglementen uitvaardigt 
die betrekking hebben op de uitvoering van het provinciaal beleid en dat artikel 43 voorziet 
dat bij reglement bepaalde bevoegdheden aan de deputatie toevertrouwd kunnen worden; 
 
Overwegende dat het aangewezen is van die mogelijkheden gebruik te maken om aan de 
deputatie bevoegdheden te delegeren inzake de uitvoering van Europese programma’s en 
Europese projecten waarin de provincie als actieve partner betrokken is en om de grootteorde 
aan te geven van de bijkomende middelen die de provincie minstens ter beschikking zal 
stellen voor cofinanciering van Europese projecten in de programmaperiode 2007-2013; 
 

BESLUIT  
 

reglement inzake algemene regels voor het provinciaal beleid, delegatie van 
bevoegdheden aan de deputatie en provinciale cofinanciering voor europese 
projecten. 
 

HOOFDSTUK 1 : TOEPASSINGSGEBIED 
 

Artikel 1  
Dit reglement heeft betrekking op het engagement van de provincie in volgende 
programma’s, waarin de provincie als programmapartner of –subpartner betrokken is: 

⇒ EFRO-Doelstelling 2 

⇒ Doelstelling 3 – Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 

⇒ Doelstelling 3 - Interreg IV A Vlaanderen-Nederland 

⇒ Doelstelling 3 - Interreg IV A 2-zeeën 

⇒ Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO – Leader)  

 
Artikel 2  
Het is eveneens van toepassing op de actieve of ondersteunende rol die de provincie speelt in 
sommige transnationale projecten in voornamelijk volgende programma’s: 

⇒ Doelstelling 3 - Interreg IV B-Noordzeeprogramma 

⇒ Doelstelling 3 - Interreg IV B-Noordwest-Europa 

⇒ Doelstelling 3 - Interreg IV C-programma 

 
Artikel 3 
Het reglement is van toepassing voor de projecten die worden goedgekeurd binnen de 
programma’s van de programmeringperiode 2007-2013 (met uitvoeringstermijn tot 2015 of 
langer indien de programma’s worden verlengd). 
 

HOOFDSTUK 2 :  
ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID WAT BETREFT OMVANG EN INZET VAN MIDDELEN EN 

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN INZAKE EUROPESE PROJECTEN AAN DE DEPUTATIE 
 

AFDELING 1: OMVANG EN INZET VAN BIJKOMENDE MIDDELEN VOOR DE COFINANCIERING 
VAN EUROPESE PROJECTEN 

 
Artikel 4 
De Europese Commissie verwacht dat er naast de Europese middelen ook bijkomende 
nationale financiële middelen gemobiliseerd worden voor de realisatie van Europese 
projecten. Om een bijdrage te leveren voor de in de Europese programma’s 2007-2013 
ingeschreven nationale cofinanciering wordt minstens een bedrag van +/- 23.637.000 Euro 
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aan middelen, gespreid over verschillende jaren, op het budget ingeschreven bovenop de 
budgetten voor de reguliere werking van de provincie. Details van de geraamde bedragen, op 
programmabasis, worden weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit (hierna 
“cofinancieringsmiddelen” genoemd). De deputatie kan bij het toekennen van deze 
cofinanciering maximum 10% afwijken van de opgestelde ramingen. Deze middelen worden 
volgens te ramen jaarlijkse behoeften voorzien op de diverse artikelen van het budget (zie 
bijlage 2). 
 

AFDELING 2: DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN 
 
Artikel 5 
Met het oog op het beleid inzake Europese projecten worden volgende bevoegdheden 
gedelegeerd aan de deputatie : 

⇒ de bevoegdheid om voor de programma’s waarin dat voorzien is, rekening houdend 
met de goedgekeurde provinciale beleidsplannen, t.a.v. het beslissingsorgaan dat in 
de programma’s aangeduid is om de projecten te beoordelen, provinciaal advies uit te 
brengen inzake ter goedkeuring ingediende Europese projecten; 

⇒ de bevoegdheid om het partnerschap van de provincie in meerjarige Europese 
projecten goed te keuren en hiervoor engagementen aan te gaan ten opzichte van en 
overeenkomsten af te sluiten met de voor het beheer van de programma’s aangeduide 
organisaties, de projectpartners en eventuele cofinanciers. 

 
HOOFDSTUK 3 :  

ALGEMENE REGELS VOOR HET BELEID MET BETREKKING TOT DE INZET VAN DE BIJKOMENDE 
COFINANCIERINGSMIDDELEN VOOR EIGEN PROJECTEN EN VOOR PROJECTEN VAN DERDEN 

 
AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 6 
De deputatie kan deze cofinancieringsmiddelen (vermeld in artikel 4), overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement, inzetten voor cofinanciering van Europese projecten of 
deelprojecten. 
De cofinanciering wordt toegekend voor de volledige looptijd van het project en onder 
voorbehoud van goedkeuring van de Europese steun. 
Artikel 7 
De regels voor het toekennen van cofinanciering verschillen naargelang de hierna vermelde 
categorie waaronder de aanvrager ressorteert: 

1. Eigen projecten:  
projecten of projectonderdelen die door de provincie zelf gerealiseerd worden; 

2. Gemeenschappelijke programmasecretariaten en PDPO-programma; 

3. Projecten van andere derden. 

4. Projecten van bevoorrechte derden: 

- autonome provinciebedrijven opgericht volgens de provinciewet, 
- extern verzelfstandigde agentschappen opgericht of nog op te richten volgens het 

provinciedecreet, 
- de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, 
- organisaties nominatief vermeld op de lijst in bijlage 3 van dit besluit. 
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AFDELING 2: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN EIGEN PROJECTEN VAN DE PROVINCIE 
 
Artikel 8 
De deputatie kan, binnen de perken van dit reglement en rekening houdend met de 
goedgekeurde provinciale beleidsplannen, een deel van in artikel 4 vermelde 
cofinancieringsmiddelen aan eigen Europese projecten of projectonderdelen toewijzen. 
De deputatie neemt haar beslissing onder voorbehoud van goedkeuring van het project, op 
basis van een dossier dat minstens volgende informatie bevat: 

⇒ een beschrijving van het project en/of projectonderdeel waarvoor de cofinanciering 
aangevraagd wordt (als het projectdeel waarvoor de cofinanciering aangevraagd wordt 
in een algemene projectbeschrijving niet duidelijk van de andere acties kan 
onderscheiden worden, is een bondige beschrijving van het te cofinancieren 
projectdeel verplicht);  

⇒ een duidelijk budget en financieringsschema van het projectdeel waarvoor de 
cofinanciering gevraagd wordt; 

⇒ een nota betreffende de andere financieringsbronnen, naast de Europese en de in dit 
reglement vermelde cofinancieringsmiddelen, die voor het project of projectonderdeel 
waarvoor de cofinanciering gevraagd wordt, ingezet of aangevraagd zullen worden 
(indien van toepassing). 

Artikel 9 
De definitieve toewijzing volgt op basis van een dossier waarin de definitieve versies, zoals 
goedgekeurd door de beslissingsorganen van de Europese programma’s, van de in artikel 8 
vermelde stukken, evenals de volledige goedgekeurde projectaanvraag, worden voorgelegd. 
Artikel 10 
De middelen voor eigen projectuitgaven worden, na goedkeuring van de projecten door de 
deputatie en de bevoegde beslissingsorganen van de Europese programma’s, bij de opmaak 
van het jaarlijkse budget of via budgetwijzigingen, naargelang de aard van de uitgaven op de 
gepaste artikelen voorzien. 
In afwijking van het voorbehoud van goedkeuring van het project, vermeld in artikel 8, kan 
de deputatie beslissen een beperkt deel van cofinancieringsmiddelen in te zetten voor de 
voorbereidingskosten van de eigen projecten en voor de financiering van uitgaven die 
inherent zijn aan de projecten, maar niet voor Europese steun in aanmerking komen. 
 

AFDELING 3: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROGRAMMASECRETARIATEN  
EN HET PDPO-PROGRAMMA 

 
Artikel 11 
De bijdragen aan de gemeenschappelijke programmasecretariaten en voor het PDPO-
programma worden geregeld via samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
programmapartners en op het budget ingeschreven op specifieke artikelen (zie bijlage 2). 
De selectiecriteria voor de projecten die goedgekeurd worden in het kader van het Europees 
plattelandsontwikkelingsprogramma worden gemeenschappelijk bepaald door de partners, 
omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn aan de goedkeuring van de projecten als geheel. 
 

AFDELING 4: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROJECTEN VAN NIET BEVOORRECHTE 
DERDEN 

 
Artikel 12 
Volgende derden kunnen in aanmerking komen voor toekenning van cofinanciering: 

1. West-Vlaamse actieve projectpartners (onder actief wordt verstaan dat de aanvrager, 
naast zijn eventuele financiële inbreng, ook deelneemt aan de effectieve uitvoering 
van het projectonderdeel waarvoor hij de cofinanciering aanvraagt). 
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2. Niet West-Vlaamse actieve projectpartners die kunnen aantonen dat de actie waarvoor 
zij de cofinanciering aanvragen een duidelijke meerwaarde heeft voor de uitvoering 
van het beleid van de provincie West-Vlaanderen. 

Artikel 13 
De cofinancieringaanvragen kunnen doorlopend ingediend worden (per post en digitaal) op 
volgend adres: 

⇒ Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
p.a. Dienst Externe Relaties, Europese programma’s  en Gebiedsgerichte Werking 
Provinciehuis Boeverbos 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
e-mail: cofinanciering.eeg@west-vlaanderen.be 

Artikel 14 
Het aanvraagdossier waarin cofinanciering gevraagd wordt voor projecten van derden moet 
volgende stukken bevatten: 

1. een formele beslissing van het bevoegde orgaan om het project uit te voeren en 
Europese en provinciale cofinanciering aan te vragen;  

2. de omschrijving van het te cofinancieren project (als het projectdeel waarvoor de 
cofinanciering aangevraagd wordt in de algemene projectbeschrijving niet duidelijk 
van de andere acties kan onderscheiden worden, dient eveneens een bondige 
omschrijving van het te cofinancieren projectdeel opgegeven te worden) 

3. het budget en het financieringsschema van het projectdeel waarvoor de cofinanciering 
gevraagd wordt. 

Artikel 15 
Deze cofinancieringaanvragen worden behandeld volgens volgende procedure: 

1. De deputatie gebruikt voor de beoordeling van de cofinancieringsaanvragen 
evaluatiefiches waarin nagegaan wordt in hoeverre de projecten aan een aantal 
vooropgestelde criteria beantwoorden. Aan de hand daarvan worden aan de projecten 
quoteringen toekent. 
Het model te gebruiken voor EFRO-Doelstelling 2-projecten bevindt zich in bijlage 4, 
dat voor Doelstelling 3-projecten in bijlage 5. 

2. Op basis van deze quotering wordt de grootteorde van de maximaal toe te kennen 
cofinanciering bepaald.  Het percentage wordt toegepast op het totaal van de 
subsidiabele uitgaven van het projectdeel waarvoor de cofinanciering gevraagd wordt, 
na aftrek van de inkomsten en de kosten voor controle van de uitgaven, als die voor 
100% door EFRO gefinancierd worden: 

quotering boven de 50% tot en met 60% maximaal 5% 
quotering boven de 60% tot en met 80% maximaal 10% 
quotering boven de 80% maximaal 15% 

3. Indien de cofinanciering gevraagd wordt voor een project als geheel, dat een ruime 
uitstraling heeft, wordt dit percentage gecorrigeerd in verhouding van het West-
Vlaams belang in dit project ten opzichte van het totaal belang. Deze appreciatie 
wordt bepaald door de deputatie. 
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4. Voor transnationale projecten kan de deputatie de basis waarop de cofinanciering 
berekend wordt beperken tot een of meer acties van het projectonderdeel waarvoor 
de cofinanciering gevraagd wordt. 

5. Het totaal van de verworven cofinancieringen van het project mag in principe nooit 
meer bedragen dan het in punt 3 vermelde bedrag waarop de cofinanciering  berekend 
wordt. Afwijkingen moeten uitdrukkelijk goedgekeurd worden door de deputatie. 
Indien voor een programma een eigen bijdrage van de projectaanvrager vereist is, 
mag het totaal van de cofinanciering niet meer bedragen dan het vermeld totaal 
waarop de cofinanciering berekend wordt min die eigen bijdrage. 

6. Het toegekende bedrag wordt in principe uitgedrukt als een percentage van de 
subsidiabele uitgaven waarvoor de cofinanciering wordt goedgekeurd (eventueel 
verminderd met de ontvangsten).  

7. De modaliteiten worden geregeld via toelagebesluiten. 

8. De aanvrager bezorgt de provincie, binnen het jaar na de principiële toekenning van 
de cofinanciering, een kopie van de brief waarin de toekenning van de Europese steun 
wordt medegedeeld evenals de eventuele wijzigingen die het projectdeel waarvoor de 
cofinanciering gevraagd werd, heeft ondergaan. Zo niet kan de deputatie beslissen de 
toekenning in te trekken zodat dit bedrag vrijkomt voor andere projecten. 

9. Na de definitieve toekenning van de cofinanciering bezorgt de aanvrager binnen de 
maand na goedkeuring, elke wijziging die zijn projectdeel of zijn organisatie (als deze 
gevolgen heeft voor het project) heeft ondergaan.  Wijzigingen die een verhoging 
inhouden van het door de provincie toegekende percentage of bedrag van de subsidie 
dienen in principe op voorhand aangevraagd te worden. 

Artikel 16 
In bepaalde gevallen en mits duidelijke motivatie kan de deputatie bij het toekennen van de 
cofinanciering afwijken van de bepalingen vermeld in artikel 15, punt 2, o.a. als: 

1. het project aansluit bij of een uitvoering is van provinciale beleidsplannen, positief 
werd beoordeeld, maar onvoldoende bijkomende nationale cofinanciering kan vinden 
bij andere instanties; 

2. ze oordeelt dat bepaalde projectuitgaven die niet aanvaard werden voor het toekennen 
van de Europese steun, wel in aanmerking kunnen komen voor het berekenen van de 
provinciale cofinanciering. 

AFDELING 5: REGELS VOOR COFINANCIERING VAN PROJECTEN VAN BEVOORRECHTE 
DERDEN 

 
Artikel 17 
Voor de cofinancieringsaanvragen en de in te dienen schuldvorderingen van de bevoorrechte 
derden vermeld in artikel 7, punt 4, gelden de regels beschreven in de artikelen 13 tot en 
met 15.  
Bij het vaststellen van het toe te kennen bedrag van de cofinanciering kan de deputatie 
afwijken van de beperkingen vermeld in artikel 15 om één van de volgende redenen : 

⇒ als het project tot stand gekomen is op vraag van de provincie; 
⇒ als het project tot stand gekomen is in samenwerking met de provincie; 
⇒ als het project aansluit bij of een uitvoering is van provinciale beleidsplannen; 
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AFDELING 6: UITBETALING AAN EN CONTROLE OP DE AANWENDING VAN DE 

COFINANCIERING DOOR DERDEN 
 
Artikel 18 

1. De toegekende cofinanciering wordt in principe en onder voorbehoud van voldoende 
beschikbare middelen op het budget, uitbetaald na voorlegging van een 
schuldvordering waaraan een gedetailleerd overzicht van de voor dit projectdeel 
ingediende kosten toegevoegd is. De indiening van de schuldvorderingen dient te 
gebeuren volgens hetzelfde ritme als de vorderingen voor de Europese steun, tenzij 
anders overeengekomen. 

2. Aan de laatste schuldvordering dient eveneens het verslagformulier betreffende de 
toepassing van het reglement inzake provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 
subsidie toegevoegd te worden. 

3. De berekening van de cofinanciering zal gebeuren op basis van een kopie van het 
attest waaruit blijkt welk bedrag door de bevoegde auditor/controlecel aanvaard werd 
voor de berekening van de Europese steun voor dit projectdeel. 

4. In de gevallen waarin die werkwijze niet kan toegepast worden, bepaalt de deputatie 
welke stukken voorgelegd moeten worden om de het uit te betalen bedrag te kunnen 
berekenen. 

Artikel 19 
De begunstigde is ertoe gehouden: 

1. de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 

2. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen 
toestemming te verlenen om ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te 
controleren. 

Artikel 20 
De provincie heeft het recht de subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken, terug te vorderen 
of de subsidieaanvrager uit te sluiten voor verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 
periode als: 

1. een of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; 

2. onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden 
medegedeeld; 

3. de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de schuldvorderingen en 
bewijsstukken niet werden gerespecteerd; 

4. na controle van andere overheden een deel van de aan dit project toegekende 
Europese steun ingetrokken of teruggevorderd werd. 

HOOFDSTUK 4 : ANDERE BEPALINGEN 

Artikel 21 
Het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 20 mei 2000 betreffende 
subsidiëring en het toestaan van reservevorming is niet van toepassing op de in dit besluit 
geregelde cofinanciering van Europese projecten. 
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Artikel 22 
Het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van subsidie van 2 
mei 2005 is wel van toepassing op de cofinanciering in het kader van Europese projecten. 
 
Artikel 23 
Dit cofinancieringsreglement treedt in werking vanaf 1/1/2009 en loopt af als aan alle 
verplichtingen die hierop gebaseerd zijn voldaan is. 
 
Artikel 24 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en 
spreekt zich uit over alle aangelegenheden die niet zijn voorzien en over alle betwistingen 
betreffende dit reglement of de toepassing van bepaalde specifieke regels die van toepassing 
zijn op de Europese programma’s. 
 
Brugge, 
 
 
De provinciegriffier,      De voorzitter, 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
19. Politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen 
 
Dienst en referte : Minawa 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, de wijziging van het politiereglement op gewezen poorwegbeddingen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Voor de Provinciegriffier,    De Gedeputeerde voor voor leefmilieu,  
De Directeur,      natuur en landschappen, 
           
 
(get.) Peter Norro  (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op het provinciaal politiereglement voor de spoorwegbedding Roeselare-Menen, 
Roeselare-Ieper, Avelgem-Heestert, Avelgem-Spiere, Diksmuide-Nieuwpoort, Oostende-
Torhout en Ieper-Kortemark vastgesteld en ingevoerd bij haar besluit dd. 10 december 1992; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de bepalingen van dit politiereglement eveneens 
toepasbaar te maken voor de gewezen spoorwegbedding Brugge-Damme, Vloethemveld-
Diepstraat (Zedelgem), nieuwe delen van de gewezen spoorwegbedding Nieuwpoort-
Diksmuide en het nieuw deel van de gewezen spoorwegbedding Ieper-Kortemark; 
 
Overwegende dat diverse delen van gewezen spoorwegen ook als ruiterpad gebruikt worden 
en er bijgevolg een algemene afwijking noodzakelijk is voor alle delen die op een 
bewegwijzerde ruiterroute liggen; 
 
Overwegende dat het wenselijk is het stationeren van vrachtwagens, auto’s en dergelijke op 
niet voorziene plaatse te verbieden ; 
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Overwegende dat de Rijkswacht nu Federale Politie is; 
 
Gelet op de artikelen 2 en 42 § 3 van het provinciedecreet. 
 
BESLUIT (Uittreksel uit het verslag van de voortzetting van de vergadering van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen van 25 september 2008, agendapunt 23): 
 
Enig artikel: 
In het provinciaal politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen wordt artikel 1 
aangevuld met de gewezen spoorwegberm Brugge-Damme, Vloethemveld-Diepstraat 
(Zedelgem), nieuwe delen van de gewezen spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide en het 
nieuw deel van de gewezen spoorwegbedding Ieper-Kortemark; 
 
Aan art. 1.1 wordt toegevoegd: met uitzondering van de gedeelten van de 
spoorwegbeddingen waarvan de toegankelijkheid voor de wandelruiterij door de Deputatie 
goedgekeurd is en die als dusdanig aangeduid zijn. 
 
Aan art. 1.3 wordt toegevoegd “of er op hiertoe niet voorziene plaatsen vrachtwagens, auto’s 
en dergelijke te stationeren”. 
 
Art. 6 te wijzigen 
1. de leden van de Federale Politie i.p.v. de Rijkswacht 
 
Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de oude spoorwegbeddingen. 
 
- Roeselare-Menen, deel door de Provincie gehuurd tussen de Ieperweg te Roeselare en de 

Autoweg A19 te Menen en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Roeselare, 
Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Menen; 

 
- Diksmuide-Nieuwpoort, deel door de Provincie gehuurd en deel eigendom van de provincie 

tussen de IJzerdijk te Diksmuide en de Astridlaan te Nieuwpoort en gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Diksmuide en Nieuwpoort; 

 
- Ieper-Kortemark, deel door de Provincie gehuurd vanaf 130 m over het Ieperkanaal te 

Boezinge tot aan de spoorwegovergang te Kortemark Hooglede, Staden en Kortemark en 
gelegen op het grondgebied van de gemeenten Ieper en Langemark-Poelkapelle. 

 
- Oostende-Torhout, deel door de Provincie aangekocht tussen de Zandvoordestraat te 

Oostende tot aan de grens met de Aartrijkestraat te Torhout en deel door de Provincie 
aangekocht tussen de Bruggestraat te Torhout en de spoorlijn Torhout-Brugge, gelegen op 
het grondgebied van de gemeenten Oostende, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout. 

 
- Avelgem-Heestert, deel door de Provincie gehuurd tussen de Schelde te Avelgem en 

Moensesteenweg te Zwevegem, deelgemeente Heestert, en gelegen op het grondgebied 
van de gemeenten Avelgem en Zwevegem. 

 
- Avelgem-Spiere, deel door de Provincie gehuurd tussen Avelgemstation en de 

Jacquetbosstraat te Spiere-Helkijn en gelegen op het grondgebied van de gemeenten 
Avelgem, Zwevegem, Kortrijk en Spiere-Helkijn. 

 
- Roeselare-Ieper, deel door de Provincie gehuurd tussen de Langemarkstraat te Zonnebeke 

en de Oostnieuwkerkestraat te Moorslede, en gelegen op het grondgebied van de 
gemeenten Zonnebeke en Moorslede. 

 
- Brugge-Damme (Sijsele), deel door de Provincie gehuurd tussen de Baron Ruzettelaan te 

Brugge en de Gentse Steenweg te Damme (Sijsele), en gelegen op het grondgebied van de 
gemeenten Brugge en Damme. 
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- Vloethemveld-Diepstraat (Zedelgem), door de Provincie aangekocht vanaf het 

munitiedepot tot aan de spoorlijn Kortrijk-Brugge. 
 
Onverminderd de wettelijke of andere reglementaire beschikkingen gelden er voor de 
bezoekers de navolgende bepalingen: 
 
1. De oude spoorwegbedding is behoudens andersluidende en plaatselijke aangeduide 

reglementering, uitsluitend en alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers, met 
uitzondering van de gedeelten van de spoorwegbeddingen waarvan de toegankelijkheid 
voor de wandelruiterij door de Deputatie goedgekeurd is en die als dusdanig aangeduid 
zijn.  Voornoemde verbodsbepaling  slaat niet op het verkeer van personeel belast met 
werken op de bedding, van de ordediensten, de hulpdiensten of de personen bedoeld in 
artikel 6 van dit reglement.  Personen die een hond op de spoorwegbedding brengen 
moeten deze aan de leiband houden; 

 
2. De reglementering betreffende de politie van het wegverkeer is van toepassing op de 

spoorwegbedding, wat de wegen en plaatsen betreft voor het verkeer toegankelijk; 
 
3. Het is verboden op de bedding op eender welke wijze te kamperen of er op hiertoe niet 

voorziene plaatsen vrachtwagens, auto’s en dergelijke te stationeren; 
 
4. Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou 

worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan 
de beplantingen, gewassen of vruchten, hetzij aan gelijk welke roerende of onroerende 
voorwerpen of materialen die zich op de bedding bevinden; 

 
5. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en de orde zou worden 

verstoord, bijvoorbeeld door samenscholing, hetzij om manifestaties te houden, 
schouwspelen te organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen, 
transistors of om het even welk andere muziek- of geluidsverwekkend toestel of 
instrument binnen te brengen, bij zich te hebben of te doen spelen, gelijk welke druksels 
uit te delen, te verkopen, te verspreiden of weg te werpen, welkdanig vuilnis te storten.  
Deze opsomming is niet limitatief doch van aanwijzende aard; 

 
6. Er mag op de spoorwegbedding niet worden geleurd noch koopwaren worden uitgestald, 

noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden; 
 
7. Het is verboden vuren aan te leggen en zich buiten de wegen of paden te bevinden.  Het 

plukken van bloemen en planten, het verzamelen van droog hout, strooisel, droge 
bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen van deze is verboden; 

 
8. Een behoorlijke klederdracht wordt vereist; 
 
9. Picknicken is slechts toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen en voor 

zover dit niet hinderend is voor het publiek; 
 
10. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hem door middel van aanmaningen 

van de personen vermeld in artikel 6 van dit reglement, hetzij door borden of enig ander 
middel op een behoorlijke wijze ter kennis worden gebracht. 

 
Art. 6. Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het onderhavig reglement 
en het opstellen van de desbetreffende processen-verbaal. 
1. de leden van de Federale Politie. 
 
Brugge, 25 september 2008. 
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Voor de provinciegriffier (afwezig), De voorzitter, 
(get.) Patrick Braet, financieel beheerder (get.) Jean de Bethune 
 
20. Vaststelling provinciebegroting dienstjaar 2009 
 
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2009/472.1 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 66 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissing van de Provincieraad dd. 21 oktober 2008 e.v., houdende vaststelling van het 
budget voor het dienstjaar 2009.  
Publicatie van het meerjarenplan 2009-2012, actieboek 2007-2012, de provinciebeleidsnota 
2009, financiële nota en het voorafgaand advies van het Rekenhof bij de begroting ingevolge 
art. 66 § 2, vierde lid van de provinciewet. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jan  DURNEZ 
 
Advies Rekenhof ontwerpbudget 2009.pdf 
Website Meerjarenplan en Budget 
 
21. Vaststelling van de 2de en 3de    begrotingswijziging 2008 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : 2008/472.1 BW en BW2 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissingen van de Provincieraad dd. 24 april 2008 en 26 juni 2008,  houdende 
vaststelling van de tweede en derde begrotingswijziging 2008. 
Het Rekenhof meldt in haar brieven ter advies respectievelijk van 15 april 2008 en 10 juni  
2008 dat het geen inhoudelijke opmerkingen formuleert. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
1ste begrotingswijziging 2008 
2de begrotingswijziging 2008 
3de begrotingswijziging 2008 
ontwerp 3de begrotingswijziging 2008 
 
22. Neerlegging rekeningen dienstjaar 2007 provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2008/rek. 2007  
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_adviesRekenhofontwerpbudget2009.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Pages/budget2009.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_1ste_begrotingswijziging_2008.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_2de_begrotingswijziging_2008.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_3de_begrotingswijziging_2008.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_ontwerp_3de_begrotingswijziging_2008.pdf
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In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de neerlegging van de rekeningen van de provincie West-Vlaanderen over het dienstjaar 2007 
n.a.v. de goedkeuring door de  Provincieraad in zitting van 21 oktober 2008.  
De rekeningen liggen ter inzage van eenieder op de dienst Financiën van de Provincie 
gedurende één maand.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier      De Gedeputeerde voor financiën 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jan  Durnez 
 
Rekeningen2007_synthesetabel.pdf 
 
23. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Tweede 
Verblijven  
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.031 / 4 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 4 november 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van een  Provinciebelasting op Tweede Verblijven. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,  De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 31 januari 2008, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 3 – Belastingverordening 
op tweede verblijven; 

 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
 
• Gelet op het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 

§ 4 van de Provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet ; 
 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT : 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/bm2_Rekeningen2007_synthesetabel.pdf
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Artikel 1  
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de 
tweede verblijven. 
 
Artikel 2  
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of 
de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor 
bewoning kan worden gebruikt. 
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, 
weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet 
ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 
 

- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 
- studentenhuizen en -kamers 

 
Artikel 3  
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van 
het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook 
wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn 
belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van een West-Vlaamse gemeente. 
 
Artikel 4  
De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 102,00 euro per tweede verblijf. 
 
Artikel 5  
De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de eigenaar op 1 januari 
van het aanslagjaar verschuldigd. 
 
Artikel 6  
Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede 
verblijf niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de 
belastingplichtige, uit eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst 
provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 
 
Artikel 7  
De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8  
Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de 
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening 
van het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel 
beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Artikel 9 
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2009. 
 
Brugge, 4 november 2008 
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De provinciegriffier,       De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
 
24. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van  deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen   
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.031 / 1 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 4 november 2008, houdende 
goedkeuring voor het aanslagjaar 2009 van de bepalingen van toepassing voor de 
verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven 
en jachtvergunningen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 31 januari 2008, inzonderheid Deel II - Bepalingen van toepassing voor de 
verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op 
jachtverloven en jachtvergunningen ; 

 
• Gelet op het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ; 
 
• Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 

§ 4 van de provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet; 
 
• Gelet op het Arrest van het Arbitragehof 114/2000 van 16 november 2000 inzake de 

beroepen tot vernietiging van meerdere artikelen van de wet van 15 mart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen en van artikel 9 van de wet van 23 
maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken ; 
 

• Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van 
Inkomstenbelasting 1992 ; 

 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
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BESLUIT : 

 
Artikel  1 
Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere belastingverordening, door de provincieraad 
van West-Vlaanderen vastgesteld of vast te stellen, behoudens afwijking of tegengestelde 
aanduiding in de desbetreffende belastingverordening. 
 
Artikel 2 
De kohieren worden per gemeente aangelegd.  De identiteit van de belastingplichtigen, 
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden 
opgenomen. 
 
Artikel 3 
Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 
aanslagen. 
 
Artikel 4 
De ingekohierde provinciebelastingen worden uitvoerbaar verklaard door de deputatie en 
overgezonden aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. 
 
Artikel 5 
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 
tot en met 9, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 
175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, 
voor zover zij niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 6 
Overeenkomstig artikel 90,2° van het provinciedecreet is de financieel beheerder belast met 
de dwanginvordering van de provinciebelastingen en is dus bevoegd om dwangschriften uit te 
vaardigen. Behalve indien de rechten van de provinciekas in gevaar zijn, stuurt de financieel 
beheerder een aangetekende herinneringsbrief tenminste één maand voordat de op zijn 
verzoek optredende gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt. De kosten voor het 
aangetekend verzenden van deze herinneringsbrief worden door de financieel beheerder 
verhaald op de belastingschuldige. 
 
Artikel 7 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden vanaf de derde kalenderdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Aan de bezwaarindiener wordt 
binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs uitgereikt dat de 
datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. Elk schrijven dat aan een andere 
instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden aangezien. 
 
Artikel 8 
Zelfs na het verstrijken van de termijn voor bezwaarschrift verleent de deputatie ambtshalve 
ontheffing van de overbelastingen die voortspruiten uit dubbele belasting of uit materiële 
vergissingen, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe 
bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige 
wordt verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat : 
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1. die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de 
belastingplichtige aan de deputatie werden bekendgemaakt, binnen drie jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd ; 

2. de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding 
heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond. 

Onder "jaar waarin de belasting is gevestigd" dient te worden verstaan het jaar waarin het 
kohier uitvoerbaar werd verklaard. Als nieuw gegeven wordt niet beschouwd een nieuw 
rechtsmiddel of een wijziging van jurisprudentie. 
 
Artikel 9 
De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
administratief beroep uitspraak over de bezwaarschriften bij met redenen omklede beslissing. 
Deze termijn bedraagt negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de 
deputatie is gevestigd.  
De deputatie betekent zijn beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. Bij ontstentenis van een beslissing van de 
deputatie binnen deze termijnen van zes of negen maanden kan de belastingplichtige een 
einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 
 
Artikel 10 
Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening 
van de beslissing van de deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op 
straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de 
bestreden beslissing gevoegd. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan 
hoger beroep ingesteld worden. 
 
Artikel 11 
Overtredingen vastgesteld wegens gemis aan aangifte, laattijdige, onvolledige of onjuiste 
aangifte, maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, dat wordt opgesteld door de 
daartoe speciaal aangewezen provincieambtenaren. Zij kunnen worden geregeld bij wijze van 
een aanslag van ambtswege. 
Overeenkomstig artikel 7 §2 van het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen kan de 
ambtshalve ingekohierde belasting worden verhoogd met een bedrag dat maximaal het 
dubbele bedraagt van de ambtshalve ingekohierde belasting. De eventueel aangerekende 
belastingverhoging wordt op het kohier vermeld in een apart vakje, doch wordt samen met 
het recht ingekohierd op eenzelfde kohierartikel. 
 
Artikel 12 
Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2009. 
 
Artikel 13 
Voor de provinciebelastingen die in kohieren zijn opgenomen die voor 1 januari 2009 
uitvoerbaar werden verklaard blijven de bepalingen van toepassing die werden vastgesteld 
voor het aanslagjaar 2008, bij beslissing van de provincieraad van 8 november 2007. 
 
Brugge, 4 november 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
 
25. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Algemene Provinciebelasting  
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Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.031 / 2 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 4 november 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van een Algemene Provinciebelasting. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 31 januari 2008, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1 – Belastingverordening 
op gezinnen ; 

 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
 
• Gelet op jet feit dat het billijk is voor de zwakste categorieën in de samenleving een 

vrijstelling of een verminderd tarief te voorzien ; 
 
• Gelet op het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 

§ 4 van de Provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet ; 
 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een Algemene Provinciebelasting  
geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats 
hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
Artikel 2 
A. Onder gezin wordt verstaan : 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 
2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 
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In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse 
zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 
 

 
B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 
verwantschap verbonden zijn. 

 
Artikel 3 
De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel 
de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
Artikel 4 
De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 
gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin 
betreffen. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 
De belasting is bepaald op 18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 
34,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 
 
Artikel 5  
§1 A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon 

van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke 
integratie (leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of 
gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat. 
 
B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar 
geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige 
verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met 
latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die overeenkomstig de vorige 
alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting kunnen bekomen, 
wordt het tarief vastgesteld op 15,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één 
persoon en op 27,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer 
personen. 

 
§2 Elke aanvraag om ontheffing of vermindering op grond van §1 moet binnen twee 

maanden na verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk worden aangevraagd bij 
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, 
Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige 
bewijzen. 

 
Artikel 6 
De kohieren  worden  opgemaakt  en  uitvoerbaar  verklaard   door de deputatie 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 7 
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Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 
provinciebestuur.  Na het verstrijken van deze termijn start  de financieel beheerder  in 
toepassing van Artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Artikel 8 
De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2009. 
 
Brugge, 4 november 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
26. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Bedrijven 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.031 / 3 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27 november 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van een  Provinciebelasting op Bedrijven. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 31 januari 2008, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 2 – Belastingverordening 
op bedrijven; 

 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
 
• Gelet op het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 

§ 4 van de Provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet ; 
 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT : 
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Artikel 1 
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de 
natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 
aanslagjaar op het grondgebied van de provincie : 
• een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen ; 
• een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere 

economische activiteit  uitoefenen. 
 
Artikel 2 
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging 
op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  
 
Artikel 3  
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 
1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 
 
• forfaitair 89,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 
• voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,15 euro per m² 
• voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,13 euro per m² 
• de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro. 
 
Artikel 4 
Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel bebouwde als 
onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating 
wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende 
terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de 
uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 
a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond ; 
b.  bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de oppervlakte van het woonhuis, de  

onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging 
te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 
 
Artikel 5 
De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 
van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 
Artikel 6  
§ 1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden  

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van 
het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst 
provinciebelastingen. 

 
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde 
aangifteformulier dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één 
maand vanaf de verzending ervan. 

 
§ 2    Een belastingplichtige is voor een vestiging vrijgesteld van de in § 1 voorgeschreven  

aangifteplicht, op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor deze 
vestiging werd aangeslagen op basis van een tijdig ingediend aangifteformulier. 
 
Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een dergelijke vestiging – 
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waarvan sprake in het eerste lid – een aangifteformulier in te dienen, indien hem/haar 
dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst 
provinciebelastingen. 
 

§ 3   Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig § 2, eerste lid, een vrijstelling van de 
aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige een formulier ‘aangifte van 
wijziging’ ter beschikking gesteld. Dit formulier vermeldt de bij het provinciebestuur 
gekende gegevens op basis waarvan de aanslag zal worden gevestigd. 

 
§ 4  Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn 

vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare 
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een 
periode van één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van 
wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-
Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 
 
Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of 
onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare 
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier 
‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen naar het provinciebestuur van West-
Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 
§ 5  Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd 

binnen de in § 4 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende 
aangifte. 

 
 Indien de belastingplichtige evenwel de in § 4 , eerste lid, voorziene verplichting niet 

tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve 
verbeteringen aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende 
aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in § 1 gestelde termijn 
en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing. 

 
§ 6 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig § 2, eerste 

lid, vrijgesteld is van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij geen aangifteformulier 
ontvangt, moet de belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het 
provinciebestuur de nodige aangifteformulieren aanvragen. 

 
Artikel 7  
Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 
meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die 
één of meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen 
beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan 
schriftelijk in kennis stellen. 
 
Artikel 8 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering 
van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte 
tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 
 
Artikel 9 
De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig 
de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
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Artikel 10 
Het bedrag van de belasting dient ineens én binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 
provinciebestuur.  Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 
toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.  
 
Artikel 11 
Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige of onjuiste 
aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen worden overeenkomstig de 
procedure voorzien in Artikel 7 van bovenvermeld decreet van 30 mei 2008. 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan : 
• 50 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding ; 
• 100 % van de ontdoken belasting bij een tweede en volgende overtreding. 
Het bedrag van de belastingverhoging wordt steeds afgerond naar de lagere euro. 
 
Artikel 12 
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2009. 
 
Brugge 27 november 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
27. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van een Provinciebelasting op Jachtverloven 
 en Jachtvergunningen 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.031 / 4 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 4 november 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van een  Provinciebelasting op Jachtverloven en 
Jachtvergunningen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 31 januari 2008, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 4 – Belastingverordening 
op jachtverloven en jachtvergunningen ; 

 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
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• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 
van de Provinciewet ; 

 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van de 
gewestbelasting voor : 
a) de verloven geldig alle dagen ; 
b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 
c) de jachtvergunningen. 
 
Artikel 2 
Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2009. 
 
Brugge, 4 november 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
28. Heffing voor het aanslagjaar 2009 van provinciale  opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2009 / 484.01 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 4 november 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming van de instellingen ; 
 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 

van de Provinciewet ; 
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• Gelet op art. 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; 
 
• Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 
Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt 
voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355) vastgesteld. 
 
Artikel 2 
Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2009. 
 
Brugge, 4 november 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
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29. Tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor herinneringen bij niet-
fiscale vorderingen 
 
Dienst en referte : Financiën  : 2009 / MD / 1 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 22 oktober 2008, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2009 van een tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor 
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Overwegende dat het aantal herinneringen die verstuurd dienen te worden naar personen 
die nalaten hun vordering van diverse openstaande facturen (niet-fiscale vorderingen) 
tijdig te betalen, alsmaar toeneemt; 
 
Gelet op de administratiekosten die het versturen van deze herinneringen met zich 
meebrengen; 
 
Gelet op de vele arbeidsuren dat dergelijke taken met zich meebrengt; 
 
Overwegende dat het voor een goed bestuur noodzakelijk is dat de nodige financiële 
middelen aanwezig zijn; 
 
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 
 
Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 

BESLUIT 
 
Tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor herinneringen bij niet-fiscale 
vorderingen 
 
Artikel 1    
Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 worden de kosten voor het verzenden 
vanaf de tweede herinnering verhaald op diegenen die laattijdig de door hun 
verschuldigde sommen betalen voor alle openstaande vorderingen, met uitzondering van 
de fiscale vorderingen. 
 
Artikel 2    
De kosten voor de herinneringen worden als volgt vastgesteld: 

 * voor de verzending van de eerste herinnering: kosteloos 
  * voor de verzending van de tweede herinnering: 5,00 euro 

 * voor de verzending van de derde – aangetekende - herinnering: 10,00 euro. 
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Artikel 3  
Bij gebrek aan vrijwillige betaling, zullen de kosten ingevorderd worden overeenkomstig 
artikel 90, 2° van het provinciedecreet. 
 
Brugge, 22 oktober 2008 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
30. Gecoördineerde statuten POM West-Vlaanderen 
 
Overheid : POM West-Vlaanderen 
 
Mevrouwen,  
Mijne Heren, 
 
De raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen heeft op 11 december 2008 de wijzigingen 
aan de statuten van de POM West-Vlaanderen goedgekeurd.  
 
Hierna volgt de tekst van de gecoördineerde statuten van de POM West-Vlaanderen.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Marleen Titeca-Decraene 
 
GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE POM WEST-VLAANDEREN 
 
TITEL I – IDENTIFICATIE EN OPRICHTING 
 
Artikel 1. Oprichting, vorm, naam en zetel  
De Provincieraad van West-Vlaanderen richt conform het decreet van 7 mei 2004 houdende 
vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, 
hierna genoemd “het decreet”, de in artikel 3 §1, 1e lid van dit decreet bepaalde “provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij” op, hierna genoemd de “POM West-Vlaanderen”. 
 
De POM West-Vlaanderen is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, met 
als werkgebied de provincie West-Vlaanderen. 
 
De POM West-Vlaanderen draagt de naam “Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen”, afgekort “POM West-Vlaanderen”. 
 
De zetel van de POM West-Vlaanderen is gevestigd te Brugge, Koning Leopold III-laan 66, 
8200 Sint-Andries – Brugge. De Provincieraad kan de zetel verplaatsen naar elk ander adres 
binnen de provincie West-Vlaanderen zonder dat daarvoor een statutenwijziging is vereist. 
Artikel 2. Duur en erkenning 
De POM West-Vlaanderen verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van de oprichting door de 
Provincieraad. 
 
De POM West-Vlaanderen wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
De POM West-Vlaanderen kan de taken opgenomen in Titel II van deze statuten slechts 
uitvoeren bij erkenning door de Vlaamse Regering. 
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Artikel 3. Rechtsopvolging 
Op voorwaarde van erkenning door de Vlaamse Regering geldt de POM West-Vlaanderen als 
rechtsopvolger te algemene titel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
West-Vlaanderen, volgens de bepalingen van artikel 10 van het decreet.  
 
TITEL II – MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
Artikel 4. Missie 
De POM West-Vlaanderen vormt een instrument waarmee de Provincie West-Vlaanderen haar 
sociaaleconomisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het werkgebied met name door de ondersteuning en 
uitvoering van de sociaaleconomische projecten volgend uit het beleid van de Provincie West-
Vlaanderen. Zij moet bovendien de provinciale sociaaleconomische strategie via 
gegevensverzameling en –analyse en via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van 
projecten onderbouwen. 
 
Artikel 5. Taken 
§1. De POM West-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van volgende taken teneinde de 
missie bedoeld in artikel 4 waar te maken: 
 
1e projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven 
en ontwikkeling van de ruimtelijk economische infrastructuur; 
 
2e projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat; 
 
3e de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, 
zoals bijvoorbeeld brownfieldprojecten, bedrijvencentra, doorgangsgebouwen, 
inbreidingsinitiatieven,...  
 
§2. De POM West-Vlaanderen voert de taken uit zoals bepaald bij beheersovereenkomst met 
de Provincie West-Vlaanderen, in realisatie van de missie bedoeld in artikel 4.  
 
§3. De POM West-Vlaanderen voert binnen de in artikel 4 bedoelde missie de taken uit in het 
kader van specifieke opdrachten vanuit en voor rekening van de Vlaamse Regering.  
 
§4. De POM West-Vlaanderen kan, binnen de in artikel 4 bedoelde missie, taken uitvoeren in 
opdracht en voor rekening van derden, zoals bijvoorbeeld steden & gemeenten en het ERSV 
West-Vlaanderen. 
 
Artikel 6. Bevoegdheden 
§1. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de krachtens artikel 5 
toegewezen taken is de POM West-Vlaanderen gerechtigd om alle activiteiten te verrichten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde missie en 
taken. 
 
TITEL III - BESTUURSORGANEN 
De POM West-Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een 
Dagelijks Bestuur.  
 
Artikel 7. Samenstelling Raad van Bestuur 
§1. Algemeen 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten hoogste 25 stemgerechtigde leden, aangewezen 
door de Provincieraad en als volgt samengesteld uit drie fracties: 
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13 leden van de Provincieraad; minstens 5 leden maken deel uit van de door de Provincieraad 
aangestelde effectieve vertegenwoordigers in de West-Vlaamse RESOC’s, waarbij minstens 1 
lid genomen wordt uit elke RESOC; deze leden vertegenwoordigen de Provincie. 

 
(a) 6 leden voorgedragen door de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het ERSV 

West-Vlaanderen. 
 

(b) 6 leden voorgedragen door de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het ERSV 
West-Vlaanderen. 

 
§2. Duur lidmaatschap bestuurders 
Het lidmaatschap van de leden gaat in op het moment van hun aanstelling als lid van de Raad 
van Bestuur door de Provincieraad.  
 
De leden van de Raad van Bestuur zijn van rechtswege ontslagnemend vanaf de eerste 
vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de Provincieraad na een 
algehele vernieuwing.  
 
Leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat van provincieraadslid voortijdig een 
einde neemt en leden buiten de Provincieraad die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf 
tot hun aanwijzing overeenkomstig §1 van dit artikel, zijn van rechtswege ontslagnemend in 
de Raad van Bestuur.  
 
De Provincieraad kan te allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen.  
 
Zolang de Provincieraad niet in een nieuwe aanwijzing voorziet blijven ontslagnemende leden 
in functie.  
 
Wanneer het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur vroegtijdig een einde neemt doet 
de persoon die tot zijn vervanging wordt benoemd de termijn uit van het lid dat hij of zij 
vervangt.  
 
§3. Bezoldiging 
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen wedde. Zij trekken evenwel vergoedingen 
wegens reiskosten en presentiegelden, overeenkomstig deze van een lid van de 
Provincieraad.  
 
§4. Verbodsbepalingen 
Het is elk lid van de Raad van bestuur verboden: 
 
1e tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een 
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, 
of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben; 
 
2e rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige heffing van rechten, 
overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten of concessies ten behoeve van de POM 
West-Vlaanderen; 
 
3e als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen waarbij de 
POM West-Vlaanderen partij is. 
 
§5. Raadgevende en waarnemende leden 
De leidend ambtenaar van de POM West-Vlaanderen en de leidend ambtenaar van de 
provinciale dienst bevoegd voor economie wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
bij met raadgevende stem. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 – 2009   93   
 

 
Beide voormelde personen kunnen zich laten bijstaan door personeelsleden uit de eigen 
organisatie/dienst, die de vergaderingen als waarnemer bijwonen. 
 
Elke fractie uit de Provincieraad, waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van de 
deputatie en waarvan evenmin een verkozene als stemgerechtigd lid deel uitmaakt van de 
Raad van Bestuur, kan één raadslid voorstellen om met raadgevende stem deel te nemen aan 
de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Deze provincieraadsleden met raadgevende 
stem, worden door de Provincieraad aangewezen. 
 
De raadgevende en de waarnemende leden die tevens provincieraadslid zijn, hebben recht op 
dezelfde vergoedingen en presentiegelden als de stemgerechtigde leden van de Raad van 
Bestuur. De overige raadgevende en waarnemende leden, hebben geen rechten op 
vergoedingen en presentiegelden verbonden aan hun raadgevend of waarnemend 
lidmaatschap. 
 
Artikel 8. Voorzitterschap en ondervoorzitterschap 
De gedeputeerde bevoegd voor economie is van rechtswege voorzitter van de Raad van 
Bestuur.  
 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn overige stemgerechtigde leden behorende tot de fractie 
van de Provincieraad zoals bedoeld in artikel 7, §1 een ondervoorzitter.  
 
Artikel 9. Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
§1. Bijeenroeping en agenda 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens de belangen van de 
POM West-Vlaanderen dit vereisen, met een minimum van 6 bijeenkomsten per jaar.  
 
Op verzoek van minstens een derde van de bestuurders is de voorzitter gehouden de Raad 
van Bestuur binnen de veertien dagen en met minstens de voorgestelde agenda bijeen te 
roepen.  
 
De oproepingen vermelden plaats, datum, tijdstip en agenda van de vergadering en worden 
ten minste zeven kalenderdagen voor de dag van de vergadering per brief, telegram, telefax 
of e-mail verzonden. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden ingekort, 
zonder evenwel korter te zijn dan één kalenderdag voor de dag van de vergadering.  
 
Agendapunten kunnen door ieder bestuurslid worden opgegeven via eenvoudige kennisgeving 
aan de voorzitter. Agendapunten moeten op de eerstvolgende Raad van Bestuur worden 
opgenomen indien de kennisgeving minstens vijf kalenderdagen voor de voorziene 
vergadering werd overgemaakt.  
 
§2. Beraadslaging en besluitvorming 
Indien de voorzitter is verhinderd wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de 
ondervoorzitter of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
De vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren.  
 
De vergadering kan slechts geldig beslissen met meerderheid van de stemmen, op 
voorwaarde dat de meerderheid van de leden én de meerderheid van de leden uit de fractie 
van de Provincieraad aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover het totaal van de ja-
stemmen in de fractie van de Provincieraad een meerderheid van de in die fractie 
uitgebrachte stemmen bereikt. In geval van staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.  
 
Indien het minimum aanwezigen of vertegenwoordigden niet is bereikt wordt een nieuwe 
vergadering belegd binnen de 14 kalenderdagen, met dezelfde agenda. Deze vergadering kan 
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geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders van zodra 
minimum een meerderheid van de leden uit de fractie van de Provincieraad aanwezig of 
vertegenwoordigd is.  
 
Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vergadering. Hiertoe zal 
een schriftelijke volmacht aan de voorzitter worden overgemaakt voor de aanvang van de 
vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan twee volmachten uitoefenen.  
 
De Raad van Bestuur stemt mondeling.  
 
§3. Geheime stemming 
In afwijking van §2 van onderhavig artikel, wordt over individuele personeelzaken geheim 
gestemd. In voorkomend geval kan de vergadering, in afwijking van de bepalingen van §2 
van onderhavig artikel, geldig beslissen met meerderheid van de stemmen, op voorwaarde 
dat de meerderheid van de leden én de meerderheid van de leden uit de fractie van de 
Provincieraad aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 
§4. Notulen 
De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de 
notulen die op de eerstvolgende Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring. Deze 
notulen worden meegestuurd met de uitnodiging en agenda van de eerstvolgende 
vergadering of voordien overgemaakt aan de leden van de Raad van Bestuur. De 
goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en in een register opgenomen. 
  
Artikel 10. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of 
noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van de POM West-Vlaanderen te 
verwezenlijken.  
 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het sluiten van beheersovereenkomsten of 
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de missie bedoeld in artikel 4 en de 
taakstelling bedoeld in artikel 5.  
 
De Raad van Bestuur kan een Huishoudelijk Reglement opstellen waarin haar werking nader 
wordt bepaald en waarin onder meer de inrichting en werking van een Directiecomité van de 
POM West-Vlaanderen als orgaan van dagelijks bestuur nader wordt geregeld.  
 
De Raad van Bestuur kan bevoegdheden toekennen aan het Directiecomité als orgaan van 
dagelijks bestuur, behoudens de voorbehouden bevoegdheden van de Raad van Bestuur 
opgenomen in artikel 14, artikel 15 en artikel 16 van onderhavige statuten.  
 
De Raad van Bestuur kan slechts wijzigingen aanbrengen aan onderhavige statuten nadat de 
Provincieraad deze wijzigingen vooraf heeft gemachtigd. Deze wijzigingen dienen steeds in 
overeenstemming te zijn met het erkenningsbesluit van toepassing op de POM West-
Vlaanderen.  
 
Artikel 11. Dagelijks Bestuur – Directiecomité 
De Raad van Bestuur kan een orgaan van dagelijks bestuur, het Directiecomité, oprichten. De 
samenstelling en bevoegdheden ervan worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement, in 
acht genomen dat de voorzitter statutair voorzitter is van het Directiecomité en dat de 
meerderheid binnen het Directiecomité wordt gevormd door de leden uit de fractie van de 
Provincieraad zoals bedoeld in artikel 7, §1.  
 
Het Directiecomité treedt als college op inzake het dagelijks beheer van de POM West-
Vlaanderen, binnen de bevoegdheden gegeven door de Raad van Bestuur. Het Directiecomité 
kan bepaalde bevoegdheden delegeren naar een individueel lid van het Directiecomité of naar 
een personeelslid.  
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De leden van het Directiecomité ontvangen geen wedde. Zij trekken evenwel vergoedingen 
wegens reiskosten en presentiegelden, overeenkomstig deze van een lid van de 
Provincieraad.  
 
Artikel 12. Financieel toezicht 
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een 
commissaris, lid van het instituut voor bedrijfsrevisoren, die door de Provincieraad wordt 
aangesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar en aan de Provincieraad rapporteert.  
 
De Provincieraad kan de commissaris horen.  
 
TITEL IV – INTERNE ORGANISATIE EN PROCESSEN EN RELATIE TOT ANDERE 
OVERHEDEN EN RESOC’S EN SERR’S 
 
Artikel 13. Beheersovereenkomst 
Na elke algehele vernieuwing van de Provincieraad sluiten de Provincieraad en de POM West-
Vlaanderen een zesjaarlijkse beheersovereenkomst af, die eindigt uiterlijk zes maanden na de 
volgende algehele vernieuwing van de Provincieraad.  
 
De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks door de Provincieraad 
geëvalueerd op zicht van het definitief activiteitenverslag bedoeld in artikel 14.  
 
Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in 
werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Indien 
binnen het jaar na deze verlenging nog geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden, kan de Provincieraad na overleg met de POM West-Vlaanderen voorlopige regels 
vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige 
regels gelden als beheersovereenkomst tot op het ogenblijk dat een nieuwe 
beheersovereenkomst in werking treedt.  
 
In de beheersovereenkomst worden minimaal de wederzijdse afspraken vastgelegd met 
betrekking tot: 
 

- de financiële verhoudingen tussen de Provincie en de POM West-Vlaanderen; 
- de resultaatgebieden en objectieven die aan de POM West-Vlaanderen worden 

opgelegd; 
- de minimaal gemeenschappelijke principes van het personeelsbeheer, waaronder de 

grenzen voor het geldelijk statuut van het personeel van de POM West-Vlaanderen; 
- de logistieke ondersteuning van de POM West-Vlaanderen door de Provincie; 
- de concrete inhoudelijke en vormelijke eisen voor jaarplanning, activiteitenverslagen 

en tussentijdse informatieverstrekking. 
 

Concrete uitvoeringsmodaliteiten kunnen opgenomen worden in een bijakte, voor zover deze 
met het voorwerp van de beheersovereenkomst samenhangen.  
 
Telkens wanneer dit nodig blijkt kan via bijakte de beheersovereenkomst worden herzien 
en/of aangevuld.  
 
Artikel 14. Activiteitenverslag, jaarplanning en begroting 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplanning op in uitvoering van de 
beheersovereenkomst, met hieraan gekoppeld een begroting, evenals een jaarlijks 
activiteitenverslag.  
 
De POM West-Vlaanderen bezorgt de Provincie jaarlijks volgende documenten: 
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- tegen uiterlijk 1 juni: de balans en het jaarverslag van het voorbije kalenderjaar. Het 
jaarverslag omvat een verantwoording van de acties, met bijhorende motivering, die 
in het voorbije jaar in de beheersovereenkomst met de Provincie waren voorzien; 

 
- tegen uiterlijk 15 november: begroting van het volgende kalenderjaar en jaarplanning 

voor het volgende kalenderjaar.  
 
Artikel 15. Personeel 
§1. Het aan de POM West-Vlaanderen verbonden personeel volgt in principe de 
rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, aangepast aan de rechtspersoonlijkheid en 
de specifieke eigenheid van de POM West-Vlaanderen. Een uitzondering hierop is geldig voor 
het personeel dat is tewerkgesteld binnen de GOM West-Vlaanderen en dat van bij aanvang 
deel uitmaakt van het personeelsbestand van de POM West-Vlaanderen. Dit personeel 
behoudt ten persoonlijken titel hun geldelijk statuut, totdat het geheel van salaris en 
reglementair toegekende vergoedingen en toelagen bij de POM gunstiger zijn.  
 
§2. De Raad van Bestuur stelt, rekening houdend met de bepalingen uit §1, de reglementen 
vast die de rechten en plichten van het personeel bevatten, evenals de personeelsformatie 
met het personeelsorganogram. De Raad van Bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer 
toevertrouwen aan het directiecomité en/of aan personeelsleden van de POM West-
Vlaanderen. 
 
§3. De Raad van Bestuur kan, conform artikel 11, de bevoegdheid inzake de vacantverklaring 
en de aanwervingsprocedure van functies toekennen aan het Directiecomité, met uitzondering 
van de betrekkingen in statutair verband en de betrekkingen met een contract van 
onbepaalde duur. De Raad van Bestuur kan wel, ter gelegenheid van de goedkeuring van een 
welbepaald project, delegatie geven aan het Directiecomité om de aanwervingsprocedure voor 
betrekkingen met een contract van onbepaalde duur te bepalen, mits deze aanwerving 
noodzakelijk is voor de uitvoering van dit voorgesteld project en een hoogdringend karakter 
heeft.  
 
De Raad van Bestuur kan, conform artikel 11, de bevoegdheid inzake het ontslag van 
personeelsleden toekennen aan het Directiecomité. 
 
§4. Het Directiecomité is bevoegd voor de indienstneming en benoeming van personeelsleden, 
op basis van het resultaat van de aanwervings- en selectieprocedure. Zij stelt de Raad van 
Bestuur nadien in kennis van de genomen beslissingen inzake indienstname en benoeming. 
 
Artikel 16. Patrimonium en contracten 
§1. Met het oog op de vervulling van de missie en de taken opgenomen in respectievelijk 
artikels 4 en 5 beschikt de POM West-Vlaanderen over de volgende bijzondere bevoegdheden, 
conform artikel 6 van het decreet: 
 

1. op last en op kosten van de Vlaamse Regering, van de provincie of van de gemeenten, 
alle onteigeningen, alle werken en alle andere openbare opdrachten van technische 
aard uitvoeren of laten uitvoeren. Geen onteigening kan plaatsvinden dan met 
voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering; 

 
2. op eigen initiatief en met eigen middelen elk onroerend goed onteigenen, uitrusten, 

overdragen of het toestaan van rechten van gebruik en genot. Geen onteigening kan 
plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de Vlaamse Regering; 

 
3. het oprichten van al dan niet duurzame samenwerkingsverbanden en/of 

vennootschappen en verenigingen, en/of het erin deelnemen, zulks met het oog op de 
verwezenlijking van economische projecten; 
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4. het autonoom aanvragen en ontvangen van subsidies. 
 

§2. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. 
De Raad van Bestuur kan, conform artikel 11, één of meerdere van de bevoegdheden inzake 
de keuze van de gunningswijze en het vaststellen van de voorwaarden van de opdrachten 
toekennen aan het Directiecomité van de POM West-Vlaanderen of aan één of meerdere 
personeelsleden van de POM West-Vlaanderen, met uitzondering van opdrachten met een 
waarde hoger dan deze bedoeld in artikel 17 §2, 1° a) van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten. 
 
Het Directiecomité is bevoegd voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de 
opvolging van de uitvoeringsfase van opdrachten. Het Directiecomité kan het voeren van de 
gunningsprocedure, de gunning en de opvolging van de uitvoeringsfase van opdrachten 
delegeren naar één of meerdere personeelsleden van de POM West-Vlaanderen. In 
voorkomend geval bepaalt het Directiecomité van welke beslissingen zij nadien wenst in 
kennis te worden gesteld. 
 
§3. Patrimoniale verrichtingen 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de overeenkomsten met betrekking 
tot patrimoniale verrichtingen.  
 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de aanvaarding van schenkingen of legaten.  
 
Artikel 17. Financiën 
§1. Inkomsten en uitgaven 
De POM West-Vlaanderen financiert de lasten van zijn activiteiten. De POM West-Vlaanderen 
ontvangt hiertoe inkomsten uit: 
 
1e werkingskapitaal bij de oprichting 
 
2e middelen ter beschikking gesteld door de Provincie via de beheersovereenkomst 
 
3e middelen ter beschikking gesteld uit het speciaal fonds zoals bepaald onder artikel 10, §§ 4 
en 5 van het decreet 
 
4e middelen ter beschikking gesteld door de Vlaamse Regering via een 
samenwerkingsovereenkomst en voortvloeiend uit een toegewezen opdracht 
 
5e eigen inkomsten, leningen, subsidies en/of toelagen, schenkingen en legaten 
 
6e uitvoering van projecten in het kader van de taakstelling bepaald in art. 5 
 
7e alle andere inkomsten die voortvloeien uit een wettelijk toegelaten activiteit 
 
§2. Rekening en boekhouding 
De POM West-Vlaanderen is onderworpen aan de Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot 
jaarrekening en boekhouding van ondernemingen.  
 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  
 
De Raad van Bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan de commissaris zoals 
vermeld in artikel 12. De Raad van Bestuur stelt vervolgens de jaarrekening vast die, 
vergezeld van het verslag van de commissaris, ter goedkeuring aan de Provincieraad wordt 
voorgelegd. De Provincieraad beslist over het al dan niet verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen.  
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Artikel 18. Akten, briefwisseling, optreden in rechte 
§1. Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken uitgaande van de 
POM West-Vlaanderen moeten de benaming “Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen” of afgekort “POM West-Vlaanderen” vermelden, met onmiddellijk daarvoor of 
daarna de vermelding “publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de 
Vlaamse Regering”.  
 
§2. Ondertekening briefwisseling, documenten en akten; vertegenwoordiging 
De POM West-Vlaanderen wordt in al zijn rechtshandelingen, met inbegrip van de 
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig gezamenlijk vertegenwoordigd door de voorzitter 
en de algemeen directeur. Bij afwezigheid of verhindering van eerstgenoemde, kan hij/zij 
worden vervangen door de ondervoorzitter. 
 
De voorzitter en de algemeen directeur kunnen de gezamenlijke ondertekening van de door 
hen aangeduide brieven, documenten of akten delegeren naar een of meer leden van de Raad 
van Bestuur en/of naar een of meer personeelsleden van de POM West-Vlaanderen.  
 
§3. Openbaarheid 
Alle provincieraadsleden en leden van de Raad van Bestuur van de POM West-Vlaanderen 
hebben onbeperkt recht op zowel het raadplegen en het ontvangen van een afschrift van elk 
document betreffende het bestuur van de POM West-Vlaanderen, als op het verkrijgen van 
uitleg over dat document.  
 
Ten aanzien van andere personen dan deze vermeld in het vorig lid, past de POM West-
Vlaanderen de principes toe van passieve openbaarheid van bestuur die gelden voor 
provinciale overheden.  
 
Artikel 19. Afstemming met andere overheden 
§1. De afstemming met de Provincie West-Vlaanderen wordt geregeld via de 
beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 13.  
 
§2. De POM West-Vlaanderen verbindt zich ertoe de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Provincie en de Vlaamse Regering zoals bedoeld in artikel 5 §2 van het decreet uit te voeren 
voor zover dit kadert binnen haar bevoegdheden en taakstelling, volgens de bepalingen 
opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst en hiertoe de nodige afstemming en 
informatieverstrekking te garanderen ten aanzien van de Vlaamse Regering.  
 
§3. De afstemming met de subregionale organen inzake streekontwikkeling RESOC (waarin 
ook de gemeentelijke overheden zijn vertegenwoordigd) en SERR, wordt geregeld via de 
samenstelling van de Raad van Bestuur, zoals bepaald in artikel 7 §1. Daarnaast wordt binnen 
de dienst economie van de Provincie West-Vlaanderen een personeelslid specifiek belast met 
de contacten met en de doorstroming van en naar RESOC en SERR. De POM West-Vlaanderen 
is er tevens toe gehouden de RESOC’s en SERR’s geregeld om advies te vragen over de 
thema’s binnen hun bevoegdheden en gebiedsafbakening.  
 
TITEL V – VEREFFENING EN ONTBINDING 
 
Artikel 20. 
Enkel de Provincieraad van West-Vlaanderen kan beslissen tot ontbinding en vereffening. De 
Provincieraad bepaalt desgevallend de nadere regels ertoe.  
 
Behoudens andersluidende beslissing van de Provincieraad en/of andersluidende wettelijke of 
decretale bepalingen, komen de rechten en plichten van de POM West-Vlaanderen, met 
inbegrip van alle eigendoms- en andere zakelijke rechten en beschikbare gelden, toe aan de 
Provincie West-Vlaanderen. 
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TITEL VI - SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 21. 
Voor wat niet geregeld is in onderhavige statuten gelden de bepalingen van het decreet. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 27 mei 2009 
 

31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 januari 
2009. 
32. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 5 maart 
2009. 
33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 maart 
2009. 
34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 april 
2009 
35. Coördinatiebesluit voor de gewezen spoorwegbeddingen 
36. Coördinatiebesluit voor de provinciedomeinen 
37. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor 
de sector welzijn en/of gelijke kansen 
38.  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportieve initiatieven en 
hun randvoorwaarden voor personen met een handicap 
39. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur) 
40.Ministeriële Omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene 
functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus. 
41.  Consulaten: Turkmenistan & Monaco. 
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31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 januari 
2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 januari 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

29 JANUARI 2009 
 
1. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Turbo’s Hoet parts & 

revisie ’ te Hooglede-Gits definitief vastgesteld. 
 
2. De provincieraad heeft machtiging verleend tot patrimoniale transacties (aankoop en 

gedeeltelijke wederverkoop) met betrekking tot gronden gelegen te De Panne 
(Adinkerke), met het oog op de realisatie van een provinciaal recreatief pad in uitvoering 
van het Landinrichtingsproject “De Westhoek”, deelproject “De Moeren” (aankoopprijs: 
23.500 EUR – verkoopprijs : 7.000 EUR). 

 
3. De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst 2009-2012 ter ondersteuning van de 

provinciale beleidsdoelstellingen door westkans VZW goedgekeurd. 
 
4. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

regionaal bedrijf Lammens te Torhout voorlopig vastgesteld. 
 
5. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dicogel’ te 

Staden voorlopig vastgesteld. 
 
6. De provincieraad heeft een nieuw toelagereglement voor provinciale cofinanciering bij 

Europese projecten goedgekeurd. 
 

7. De provincieraad heeft het vormingsreglement voor het provinciepersoneel goedgekeurd. 
 
32. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 5 maart 
2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
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Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 5 maart  2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
5 MAART 2009 

 
1. De provincieraad heeft de termijn voor de definitieve vaststelling provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper en delen 
van het buitengebied verlengd 
 

2. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 
restauratie, fase 5 B – lot 2 : behandeling houten meubilair tegen parasieten, in de Sint-
Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van 157.938,28 EUR (incl. BTW) 
goedgekeurd 

 
3. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van gronden en gebouwen 

gelegen te Roeselare (site Rodenbach), Kortrijk (site Leiestraat) en Izegem (site 
Boucherie) in het kader van de realisatie van het project 330 – Actie voor Starters, mits 
de totale prijs van 3.086.000 EUR (voor de verwerving van de 3 voormelde sites als 
eerste fase van het totale project) 

 
4. De provincieraad heeft gunstig advies verleend m.b.t. de erkenning van de islamitische 

geloofsgemeenschap Jamia Islamia te Oostende 
 
5. De provincieraad heeft gunstig advies verleend m.b.t. de erkenning van de islamitische 

geloofsgemeenschap Atakwa te Kortrijk 
 
6. De provincieraad heeft de eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2009 goedgekeurd 
 
7. De provincieraad heeft de aanvullende aanwervingsvoorwaarden van de reeds geplande 

examens 2009 goedgekeurd 
 
8. De provincieraad heeft de personeelsformatie gewijzigd 
 
9. De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarverslag ruimtelijke ordening 2008 
 
33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 maart 
2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 maart 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2009   103   
 

 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
26 MAART 2009 

 
1. De provincieraad heeft kennis genomen van het verslag over het beheer van de financiële 

middelen 2008 van de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 

2. De provincieraad heeft de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel gewijzigd 
 
3. De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en 

Pival vzw 2009 – 2012 goedgekeurd 
 
4. De provincieraad heeft een gunstig advies verleend m.b.t. de erkenning van de 

islamitische geloofsgemeenschap El Azhar te Waregem 
 
5. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

wegenis- en rioleringswerken, Ringlaan te Koekelare, bevattende een deel ten laste van 
de Provincie, namelijk de aanleg van een fietspad langs de Ringlaan (gemeenteweg) te 
Koekelare, met totale raming ten bedrage van 3.581.468,48 EUR (incl. BTW), waarvan 
380.736,67 EUR (incl. BTW) ten laste van de Provincie (waarvan 40 % subsidieerbaar 
door het Vlaamse Gewest – Fietsfonds) goedgekeurd 

 
6. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

de aankoop van een 400-tal audiogidsen met randapparatuur met studiowerk ten behoeve 
van het provinciedomein Raversijde, met raming ten bedrage van 225.000 EUR (incl. 
BTW) goedgekeurd 

 
7. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

het realiseren van een interactieve digitale gids op PDA voor het publiek (incl. levering 
van 60 pda’s) voor het Kunstmuseum aan Zee te Oostende, met raming ten bedrage van 
102.381,12 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
8. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

de aankoop (met inbegrip van plaatsing en installatie) van een ICP-MS (inductief 
gekoppeld plasma massa spectrometrie-meter) voor het laboratorium van het POVLT te 
Rumbeke-Beitem, met raming ten bedrage van 130.000 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
9. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal bedrijf 

Sint-Bernardus te Watou (Poperinge) definitief vastgesteld 
 
10. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal bedrijf 

WVD Bedrijvengroep te Edewalle (Kortemark) definitief vastgesteld 
 
11. De provincieraad heeft de eindafrekening (inclusief de verrekeningen) van het lot 

bouwwerken van het provinciehuis Abdijbeke voor een bedrag van 789.822,74 EUR (incl. 
BTW) goedgekeurd 

 
12. De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende de toekenning van een 

impulspremie voor de sectoren welzijn en/of gelijke kansen goedgekeurd 
 
13. De provincieraad heeft kennis genomen van het rapport door de financieel beheerder aan 

de provincieraad in toepassing van het provinciedecreet 
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34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 april 
2009 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 april 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
23 APRIL 2009 

 
 
1. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan ‘afbakening 

structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper en delen van het buitengebied’ (met 
bijhorend onteigeningsplan) definitief vastgesteld. 

 
2. De provincieraad heeft gunstig advies verleend op de rekening 2008 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 
 
3. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 40a 40ca hooiland 

gelegen te Harelbeke, ter uitbreiding van het provinciedomein “De Gavers”, mits de prijs 
van 12.120 EUR 

 
4. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor het 

lot ruwbouw en afwerking VSM – aquacultuur in het POVLT te Rumbeke-Beitem, met 
raming ten bedrage van 304.267,52 EUR (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
5. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor het 

lot HVAC en sanitair VSM - aquacultuur in het POVLT te Rumbeke-Beitem, met raming ten 
bedrage van 115.198,05 EUR (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
6. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

de studieopdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken 
renovatie daken Groot en Klein Pand van het Grootseminarie te Brugge, met raming ten 
bedrage van 145.200 EUR (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
7. De provincieraad heeft gunstig advies verleend op de rekening 2008 van de orthodoxe 

kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge 
 
8. De provincieraad heeft gunstig advies verleend op de rekening 2008 van de orthodoxe 

kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk 
 
9. De provincieraad heeft gunstig advies verleend op de rekening 2008 van de orthodoxe 

kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 
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10. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 
15 mei 2009 aangeduid en heeft het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
11. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG 

op 19 mei 2009 aangeduid en heeft het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
12. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 

19 mei 2009 aangeduid en heeft het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
13. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal 

op 26 mei 2009 aangeduid en heeft het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
14. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  ‘landbouwsite met 

medegebruik als kleischietstand te Lo-Reninge’ definitief vastgesteld. 
 
15. De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2008 van de provinciale 

Mobiliteitsraad (PROMORA). 
 
16. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en Leiedal in verband met elektronische dienstverlening goedgekeurd. 
 
17. De provincieraad heeft de statutenwijziging van nv XOM goedgekeurd. 
 
18. De provincieraad heeft het jaaractieplan en de ontwerpbegroting van TiNCK-

CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen voor 2009 goedgekeurd. 
 

35. Coördinatiebesluit voor de gewezen spoorwegbeddingen 
 
Dienst en referte : Groendienst, GD_HVS_03_ALG_REGL_SPO 
 
Aan de bevolking van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Mevrouwen 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het Provinciedecreet wordt het volgende coördinatiebesluit voor 
de gewezen spoorwegbeddingen (met bijlage), goedgekeurd in zitting van de Deputatie van 
West-Vlaanderen dd. 16 april 2009, bekendgemaakt:  
 
Gelet op het besluit dd. 10 december 1992 van de Provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende vaststellingen van het politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen, 
Avelgem - Heestert, Avelgem - Spiere, Diksmuide - Nieuwpoort, Roeselare - Menen, Roeselare 
- Ieper, Oostende - Torhout en Ieper - Kortemark en inzonderheid art. 8 waarbij de Raad de 
Deputatie machtigt tot het nemen van een coördinatiebesluit, wijzigingen en tekstordening; 
 
Gelet op het besluit dd. 25 september 2008 van de Provincieraad houdende wijziging en 
aanvulling van voormeld reglement dd. 10 december 1992; 
 
Overwegende dat er nood is aan een gecoördineerde tekst die beide voornoemde besluiten 
van de Raad samenvoegt tot één geheel ten behoeve van de gebruikers van de verwezen 
spoorwegbeddingen en ten behoeve van de handhavers; 
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Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 

BESLUIT: 
 
Art. 1: de besluiten van 10 december 1992 en 25 september 2008 houdende de 

politiereglementen voor de gewezen spoorwegbeddingen ingericht en uitgebaat voor 
recreatieve doeleinden worden hierbij gecoördineerd; 

 
Art. 2: de gecoördineerde tekst wordt als bijlage gevoegd bij dit besluit, maakt integraal deel 

uit van onderhavig besluit en wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal; 
 
Art. 3: de bijlage draagt als titel: “Politiereglement van de provincie West-Vlaanderen van 

toepassing op de gewezen spoorwegbeddingen, vastgesteld op 10 december 1992, 
gewijzigd op 25 september 2008 en gecoördineerd bij besluit van de Deputatie van 
West-Vlaanderen”.  

 
BIJLAGE: gecoördineerde tekst van de besluiten dd. 10 december 1992 en 25 
september 2008 houdende het politiereglement van de Provincie West-Vlaanderen 
van toepassing op de gewezen spoorwegbeddingen 
 
Art. 1: Dit reglement is van toepassing op de volgende oude spoorwegbeddingen die hetzij 

gehuurd worden, hetzij in eigendom zijn van de provincie of waarop de provincie een 
rechtstitel kan laten gelden: 

 
- Roeselare-Menen, deel tussen de Ieperseweg te Roeselare en de Autoweg A19 te 

Menen en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Roeselare, Ledegem, 
Moorslede, Wevelgem en Menen; het betreft de ex-spoorweglijn 65, thans 
genoemd “Kezelbergroute”; 

 
- Diksmuide-Nieuwpoort, tussen de IJzerdijk te Diksmuide en de Astridlaan te 

Nieuwpoort en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Diksmuide en 
Nieuwpoort; het betreft de ex-spoorweglijn 74, thans genoemd “Frontzate”; 

 
- Ieper-Kortemark vanaf de Westkaai te Boezinge tot aan de Hoogledestraat te 

Kortemark, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Ieper, Langemark-
Poelkapelle, Hooglede, Staden en Kortemark; het betreft de gewezen  

     spoorweglijn 63, thans genoemd “Vrijbosroute”; 
 
- Oostende-Torhout, deel door de Provincie aangekocht tussen de Zandvoordestraat 

te Oostende tot aan de Aartrijkestraat te Torhout en gelegen op het grondgebied 
van de gemeenten Oostende, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout; het betreft 
de ex-lijn 62, thans genoemd “de Groene 62”; 

 
- Avelgem-Heestert, tussen de Pontstraat te Avelgem en Moensesteenweg te 

Zwevegem deelgemeente Heestert en gelegen op het grondgebied van de 
gemeenten Avelgem en Zwevegem; het betreft de gewezen lijn 83, thans 
genoemd “Trimaarzate”; 

 
- Kortrijk-Zwevegem vanaf de spoorlijn Kortrijk-Gent (L. de Boningelaan)  tot aan 

de       Harelbekestraat te Zwevegem, gelegen op het grondgebied van de  stad 
Kortrijk en de gemeente Zwevegem; thans genoemd “het Guldenspoorpad”. 

 
- Avelgem-Spiere, tussen Avelgemstation en de Ijzeren Bareel te Spiere-Helkijn en 

gelegen op het grondgebied van de gemeenten Avelgem, Zwevegem, Kortrijk, en 
Spiere-Helkijn; het betreft de gewezen lijn 85, thans genoemd “Trimaarzate”; 
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- Roeselare-Ieper, vanaf de Langemarkstraat in Zonnebeke tot aan de grens 
Moorslede-      Roeselare, en gelegen op het grondgebied van de gemeenten 
Zonnebeke en Moorslede; het betreft de gewezen spoorlijn 64, thans genoemd 
“Stroroute”;  

 
- Brugge-Damme (Sijsele), de gewezen spoorlijn 58, thans genoemd “de 

Abdijenroute”, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brugge (Baron 
Ruzettelaan) en Damme (Gentsesteenweg in Damme-Sijsele); 

 
− Vloethemveld-Diepstraat (Zedelgem), thans genoemd “Vloethemveldzate” op het   

grondgebied van de gemeente Zedelgem; 
 

Art. 2: onverminderd andere wettelijke, decretale of andere reglementaire beschikkingen 
gelden de volgende bepalingen voor de bezoekers: 

 
  1. De oude spoorwegbedding is behoudens andersluidende en plaatselijke 

aangeduide reglementering, uitsluitend en alleen toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers, met uitzondering van de gedeelten van de spoorwegbeddingen waarvan 
de toegankelijkheid voor de wandelruiterij door de Deputatie goedgekeurd is en die als 
dusdanig aangeduid zijn. Voornoemde verbodsbepaling slaat niet op het verkeer van 
personeel belast met werken op de bedding, van de ordediensten, de hulpdiensten of 
de personen bedoeld in artikel 7 van dit reglement; 

 
  2. Personen die een hond op de spoorwegbeddingen brengen moeten deze aan de 

leiband houden; 
 
  3. De reglementering betreffende de politie van het wegverkeer is van toepassing op 

de spoorwegbedding, wat de wegen en plaatsen betreft die voor het verkeer 
toegankelijk zijn; 

 
  4. Het is verboden op de bedding op eender welke wijze te kamperen of er op 

hiertoe niet voorziene plaatsen vrachtwagens, auto’s en dergelijke te stationeren; 
 
  5. Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk 

karakter zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou 
ontstaan, hetzij aan de beplantingen, gewassen of vruchten, hetzij aan gelijk welke 
roerende of onroerende voorwerpen of materialen die zich op de bedding bevinden; 

 
  6. Het is verboden iedere handeling te stellen waardoor de rust en de orde zou 

worden verstoord, bijvoorbeeld door samenscholing, hetzij om manifestaties te 
houden, schouwspelen te organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk 
te gedragen, transistors of om het even welk ander muziek- of geluidswekkend toestel 
of instrument binnen te brengen, bij zich te hebben of te doen spelen, gelijk welke 
druksels uit te delen, te verkopen, te verspreiden of weg te werpen, welkdanig vuilnis 
te storten. Deze opsomming is niet limitatief doch van aanwijzende aard; 

 
  7. Er mag op de spoorwegbedding niet worden geleurd noch koopwaren worden 

uitgestald, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden;reclame is 
principieel verboden; 

 
  8. Het is verboden vuren aan te leggen en zich buiten de wegen of paden te 

bevinden. Het  plukken van bloemen en planten, het verzamelen van droog hout, 
strooisel, droge bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen van deze is verboden; 

 
  9. Een behoorlijke klederdracht wordt vereist;  



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2009   108   
 

 
 10. Picknicken is slechts toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen 

en voorzover dit niet hinderend is voor het publiek; 
 
 11. Het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hem door middel van  
 aanmaningen van de personen vermeld in artikel 7 van dit reglement, hetzij door 

borden of enig ander middel op een behoorlijke wijze ter kennis worden gebracht;  
 
Art. 3: De Deputatie of haar verantwoordelijke, kan voor personen, groepen of verenigingen 

afwijkingen op hogervermelde verbods- of gebodsbepalingen toestaan, voor bepaalde 
tijdelijke gebruiksvergunningen een vergoeding eisen en voorwaarden opleggen. 
Afwijkingen worden aangevraagd bij de Groendienst, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries; 

 
Art. 4: Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of 

reglementaire beschikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement gestraft 
met politiestraffen, ongeacht de schadevergoeding die kan geëist worden indien 
daartoe grond bestaat. 

 
Art. 5: Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk 

wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen 
als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitoren van 
school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder 
hun leiding staan. 

 
Art. 6: Elke beschadiging van gemeentelijke, provinciale en/of staats- of 

spoorwegeigendommen geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk aan de 
herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde.  

 
Art. 7: Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het onderhavig reglement 

en tot het opstellen van de desbetreffende processen-verbaal: 
 
 1. de leden van de federale politie; 

2. de ambtenaren en agenten van de plaatselijke politie; 
 3. de ambtenaren en agenten van de Nationale Maatschappij der Belgische                

Spoorwegen; 
 4. de ambtenaren of beambten aangesteld door de Deputatie van de provincieraad van 

   West-Vlaanderen. 
5. de ambtenaren, agenten en daartoe aangestelden van het Agentschap Natuur en 
Bos. 
 

Art. 8: Door het eenvoudig feit van hun aanwezigheid op het grondgebied van de oude 
spoorwegbedding verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen 
van dit reglement en inzonderheid zich rekenschap te geven van hun 
verantwoordelijkheid inzake schade toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, 
instanties, goederen en tegenover derden. Het provinciebestuur en de NMBS kunnen 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

 
Art. 9: De Deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement uitbreiden en wijzigen 

indien nodig; daartoe kan zij: 
 
 1. de volgorde, de nummering van de bepalingen en in het algemeen de teksten naar 

de vorm wijzigen;  
 2. de wijzigingen die voorkomen met de nieuwe nummering overeenbrengen. 
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De uitbreiding en wijzigingen zullen het volgende opschrift dragen: 

 
 ‘Politiereglement van toepassing op de gewezen spoorwegbeddingen gewijzigd op …’ 
 De wijzigingen en/of uitbreidingen zullen in het Bestuursmemoriaal worden 

bekendgemaakt. 
 
  
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gedeputeerde, 
Hilaire Ost             Jan Durnez 
 
 
36. Coördinatiebesluit voor de provinciedomeinen 
 
 
Dienst en referte : Groendienst, GD_HVS_03_ALG_REGL_DOM 
 
Aan de bevolking van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Mevrouwen 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het Provinciedecreet wordt het volgende coördinatiebesluit voor 
de provinciale domeinen (met bijlage), goedgekeurd in zitting van de Deputatie van West-
Vlaanderen dd. 16 april 2009, bekendgemaakt:  
 
Gelet op het politiereglement de dato 27 maart 1997 van de provinciale domeinen en 
inzonderheid artikel 10 dat de coördinatie toelaat van de bestaande politiereglementen; 
 
Gelet op het besluit de dato 4 juli 2000 van de Provincieraad van West-Vlaanderen waarbij 
het voornoemd politiereglement werd gewijzigd zonder dat de beide teksten werden 
gecoördineerd; 
 
Gelet op het besluit de dato 5 december 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten (Belgisch Staatsblad van  4 februari 
2009); 
 
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Overwegende  dat het aangewezen is de reglementen van 27 maart 1997  en van 4 juli 2004 
op elkaar af te stemmen teneinde duidelijkheid te scheppen , zowel voor de recreanten als 
voor de handhavers;  
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - Voor de provinciale domeinen Tillegembos, Lippensgoed-Bulskampveld, de 
Palingbeek, de Gavers, Sterrebos, 't Veld, d'Aertrycke, Raversijde, de Baliekouter, de 
Kemmelberg, Gasthuisbossen, Bergelen, Zeebos, Fort van Beieren, Gaasbekeveld en 
Wallemote-Wolvenhof gelegen respectievelijk op het grondgebied van de gemeenten Brugge, 
Beernem en Oostkamp, Ieper, Deerlijk en Harelbeke, Roeselare, Ardooie, Torhout, Oostende, 
Dentergem, Heuvelland, Ieper, Zonnebeke, Wevelgem, Blankenberge, Brugge, De Panne en 
Izegem gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke en andere reglementaire 
beschikkingen, de bepalingen van het hierbijgevoegd politiereglement ; de gecoördineerde 
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tekst van de bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig coördinatiebesluit dat hierbij 
wordt vastgesteld. 
 
Artikel 2 : onderhavig besluit en de bijlage worden gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal. 
 
BIJLAGE: coördinatietekst provinciedomeinen 
 

POLITIEREGLEMENT 
 

Provinciale domeinen Tillegembos, Lippensgoed-Bulskampveld, De Palingbeek, De 
Gavers, Het Sterrebos, 't Veld, d'Aertrycke, Raversijde, De Baliekouter, De 
Kemmelberg, De Gasthuisbossen, Bergelen, Zeebos, Fort van Beieren, Gaasbekeveld 
en Wallemote-Wolvenhof 

_______________ 
Art. 1 - Voor de provinciale domeinen Tillegembos, Lippensgoed-Bulskampveld, de 
Palingbeek, de Gavers, Sterrebos, 't Veld, d'Aertrycke, Raversijde, de Baliekouter, de 
Kemmelberg, Gasthuisbossen, Bergelen, Zeebos, Fort van Beieren, Gaasbekeveld en 
Wallemote-Wolvenhof gelegen respectievelijk op het grondgebied van de gemeenten Brugge, 
Beernem en Oostkamp, Ieper, Deerlijk en Harelbeke, Roeselare, Ardooie, Torhout, Oostende, 
Dentergem, Heuvelland, Ieper, Zonnebeke, Wevelgem, Blankenberge, Brugge, De Panne en 
Izegem gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke en andere reglementaire 
beschikkingen, de navolgende bepalingen: 
1. de domeinen zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 

voor de voetgangers, behoudens wat de aangewezen parkeerruimten betreft binnen de 
domeinen gelegen en waar alle personenvoertuigen toegang hebben via de wegen die op 
passende wijze zijn aangeduid. 
Op de andere wegen en paden is het verkeer verboden. Het stationeren van auto's, 
opleggers, caravans, enz. gedurende de hele nacht op de parkings is eveneens verboden. 
In het domein d'Aertrycke kan tijdens bepaalde weekenden de omgeving van het kasteel 
afgesloten worden voor de duur van de in het kasteel of omgeving gehouden 
evenementen. Het fietsverkeer wordt toegelaten op de wegen en paden die als dusdanig 
aangeduid in bepaalde domeinen. 
Trek-, last- en rijdieren mogen niet in de domeinen gebracht worden. De wandelruiterij 
wordt toegelaten op de paden die hiervoor aangeduid zijn in bepaalde domeinen. Tussen 
zonsondergang en zonsopgang is het voor bezoekers verboden zich op gelijke wijze in de 
domeinen te bevinden. 
De bovengenoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer van het personeel 
belast met de werken in de domeinen, van de ordediensten, de hulpdiensten of de 
personen bedoeld in art. 7 van dit reglement. Personen die een hond binnen de domeinen 
brengen moeten die aan de leiband houden; 

2. wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de 
reglementering betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing, de snelheid 
wordt er tot 25 km/u beperkt; 

3. het is verboden in de domeinen op gelijk welke wijze te kamperen, behoudens in de 
daartoe bestemde trekkershutten in het provinciaal de Gavers en in het provinciaal 
domein Tillegembos; 

4. het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke karakter 
zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij 
aan de beplantingen, gewassen, vruchten en het natuurreservaat, hetzij aan gelijk welke 
roerende en onroerende voorwerpen die zich in de domeinen bevinden; 

5. het is verboden handelingen te stellen waardoor de rust en de orde zou worden 
verstoord, bijvoorbeeld door samenscholingen, hetzij om manifestaties te houden, 
schouwspelen te organiseren, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te 
gedragen, transistors, walkie-talkies, telegeleide vliegtuigen of boten of om het even welk 
ander muziek- of geluidverwekkend toestel of instrument binnen te brengen, bij zich te 
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hebben of te doen spelen, gelijk welk drukwerk uit te delen, te verkopen, te verspreiden 
of weg te werpen, vuilnis te storten, huisvuil in de vuilnisbakken te deponeren, bepaalde 
voor andere recreanten hinderlijke spelen te beoefenen zoals rolschaatsen, golfspelen, 
american football … Deze opsomming is niet limitatief doch van aanwijzende aard; 

6. er mag binnen de domeinen niet worden geleurd noch koopwaren worden uitgestald, 
noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden; reclame is er in principe 
verboden; 

7. het is verboden vuren aan te leggen, te roken, te baden, zich buiten de wegen of paden 
te bevinden en met om het even welk middel de waters te betreden, zelfs bij vriesweer. 
Het plukken van bloemen of planten, het verzamelen van droog hout, strooisels, droge 
bladeren, bos- of bladgrond of het weghalen ervan, het achterlaten van dieren en 
planten, het voeden van dieren, is verboden; 

8. een behoorlijke kledij wordt vereist; badpakken en bikini's worden enkel toegelaten in de 
open ruimten, dit zijn de speel- en ligweiden, de plaatsen waar picknicken toegelaten is, 
de plaatsen waar oeverrecreatie geboden wordt. Behalve op deze plaatsen is het dragen 
van badpakken verboden, tenzij voor kinderen beneden de 10 jaar; 

9. picknicken is slechts toegelaten op de daartoe bestemde en aangeduide plaatsen en voor 
zover dit niet hinderend is voor het publiek; 

10. het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen door middel van aanmaningen 
van het domeinpersoneel, door borden of enig ander middel op een behoorlijke wijze 
worden meegedeeld; 

11. in afwijking van wat in dit artikel, onder 1 bepaald is, mogen de bezoekers van de 
domeinen Lippensgoed-Bulskampveld, de Gavers, Tillegembos, de Palingbeek,  en 
d'Aertrycke zich na zonsondergang bevinden in de cafetaria, het restaurant of de 
trekkershutten, op de parking nabij de cafetaria of het restaurant en op de wegen die van 
de in- en uitgangen van deze domeinen naar deze parkings, naar de trekkershutten, naar 
de schuttersstand of naar de sterrenwacht leiden. 
Het verkeer in het deel van de Meersstraat gelegen binnen het provinciaal domein de 
Gavers, in het deel van de Kemmelbergweg gelegen binnen het provinciaal domein "de 
Kemmelberg" en in de delen van Vijfwegenstraat, Kranenburgstraat en Kleine Ieperstraat 
in het provinciaal domein "de Gasthuisbossen" wordt, in afwijking van wat onder 1 is 
bepaald, te allen tijde toegelaten. 

 
Art. 2 - Niemand mag in de waters van de domeinen vissen zonder een visverlof dat wordt 
afgeleverd door het Vlaamse Gewest. De houders van deze verloven zijn verplicht deze te 
tonen op elke vordering van de bevoegde agenten. 
 
Art. 3 - De Deputatie, of haar gevolmachtigde(n) kan voor personen, groepen of verenigingen 
afwijkingen op hogervermelde verbods- of gebodsbepalingen toestaan, voor bepaalde 
tijdelijke gebruiksvergunningen een vergoeding eisen en voorwaarden opleggen zoals voor de 
watersportbeoefening waarbij behalve voor het zwemmen en de duiksport het dragen van een 
reddingsvest in goede staat en van opvallende kleur verplicht wordt. Voor bepaalde 
afwijkingen namelijk het bewegwijzeren van wandeltochten, het betreden van het domein 
voor natuureducatie of natuurobservatie na zonsondergang of voor zonsopgang, het 
organiseren van hengelwedstrijden, gebruik van speelbos in aangeduide delen en het 
doorrijden tot kasteel of cafetaria voor foto- of filmreportages dient de directie van de 
provinciale groendienst schriftelijk minstens één week vooraf verwittigd te worden van dag en 
uur alsook van wie er verantwoordelijk is. 
 
Art. 4 - Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of 
reglementaire beschikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement gestraft met 
politiestraffen, ongeacht de schadevergoeding die kan geëist worden indien daartoe grond 
bestaat. 
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Art. 5 - Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen 
kunnen als zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, leiders of monitors van 
school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun 
leiding staan. 
 
Art. 6 - Elke beschadiging van provinciale, federale, gewest-, gemeentelijke, OCMW-, 
schuttersstand of privé-eigendommen geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding gelijk 
aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde. 
 
Art. 7 - Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het onderhavig reglement 
en tot het opstellen van de desbetreffende processen-verbaal: 
1.de leden van de federale politie; 
2.de ambtenaren en agenten van de plaatselijke politie; 
3.de beëdigde wachters van de provinciale domeinen alsmede de met deze gelijkgestelde 
beëdigde personen aangesteld door de Deputatie; 
4.de ambtenaren ,aangestelden en de agenten van het Agentschap Natuur en Bos. 
 
Art. 8 - Door het eenvoudig feit van hun verblijf op het grondgebied van de domeinen 
verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement 
en inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade 
toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden. 
Tevens ontslaan zijn de Provincie van elke verantwoordelijkheid te hunnen opzichte. 
 
Art. 9 - De politiereglementen dd. 8 oktober 1963, 27 februari 1967, 16 maart 1972 en 22 
februari 1973 voor de provinciale domeinen Tillegembos, Lippensgoed-Bulskampveld en het 
Palingbeekdomein worden ingetrokken.Het provinciaal reglement van 7 februari 1991 
aangaande de visvangst wordt eveneens ingetrokken,gelet op de bepalingen van artikel 2 van 
onderhavig besluit.  
 
Art. 10 - De Deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement coördineren met de 
bepalingen die deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden 
gewijzigd hebben. 
Daartoe kan zij: 
1.de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de 
teksten naar de vorm wijzigen; 
2.de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering 
overeenbrengen. 
De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: 
"Politiereglement van toepassing in de provinciale domeinen Tillegembos, Lippensgoed-
Bulskampveld, de Palingbeek, de Gavers, Sterrebos, 't Veld, Raversijde, de Baliekouter, de 
Kemmelberg, de Gasthuisbossen, Bergelen, Zeebos, Fort van Beieren, Gaasbekeveld en 
Wallemote-Wolvenhof en in het domein d'Aertrycke, gecoördineerd op ….".De coördinatie zal 
in het Bestuursmemoriaal worden bekendgemaakt. 
  
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gedeputeerde, 
Hilaire Ost             Jan Durnez 
 
37. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor 
de sector welzijn en/of gelijke kansen 
 
Dienst en referte : dienst welzijn , 624020  
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Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 26 maart 2009 tot vaststelling 
van het  Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor de 
sector welzijn en/of gelijke kansen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
                                             Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor de 
sector welzijn en/of gelijke kansen 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen, 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen; 

Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

Gelet op het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en 
de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid; 

Gelet op het provinciaal kaderreglement nopens het provinciaal kansenfonds van 24 juni 
1993; 
Overwegend dat in de sectorale beleidsnota Welzijn 2007 – 2012 wordt vooropgesteld dat een 
nieuw impulsreglement als vervanging van het Provinciaal reglement houdende subsidiëring 
van projecten in de zorgsector van 25 april 2002, wordt opgemaakt met het geven van 
specifieke impulsen binnen de brede welzijnssector als doel;  
Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te 
situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 

Gelet op het voorstel van de deputatie; 

Besluit 
 
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen 
Art. 1. De Provincie West-Vlaanderen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en 
binnen de perken van de beschikbare middelen op het provinciale budget, een impulspremie 
verlenen aan organisaties voor projecten die bestaande grenzen tussen deelsectoren van de 
sector “welzijn en/of gelijke kansen” of tussen deze sector en andere beleidssectoren 
doorbreken waardoor één of meerdere doelgroepen nieuwe of andere kansen krijgen binnen 
onze samenleving. 
Met ‘sector welzijn en/of gelijke kansen’ wordt bedoeld dat deel van het georganiseerd 
maatschappelijk leven waarin diensten worden verleend die erop gericht zijn het persoonlijke 
en maatschappelijke functioneren van mensen te bevorderen en belemmeringen die daarbij 
optreden zo veel mogelijk op te heffen. 
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Met ‘deelsector’ wordt bedoeld dat de verleende diensten, zoals hiervoor beschreven, gericht 
zijn op het persoonlijke en maatschappelijke functioneren van mensen, behorende tot één of 
meerdere specifieke doelgroep(en). 
Met ‘doelgroepen’ wordt bedoeld iedere groep personen die op basis van één of meerdere 
gezamenlijke kenmerken tot een groep gerekend worden, of de groep die men met een 
bepaalde aanpak wil bereiken of waarop een bepaalde actie gericht is.  
 
Hoofdstuk 2 : Bepalingen m.b.t. de aanvraag en het project 
Art. 2. Voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van een project: 
2.1 de aanvrager moet een vereniging zonder winstoogmerk zijn binnen de sector welzijn of 
gelijke kansen; 
2.2 de aanvrager moet een aantoonbare werking in West-Vlaanderen hebben; 
2.3 de partners met wie de aanvrager samenwerkt, kunnen zowel openbare of een private 
rechtspersonen zijn; 
Art.3. Projectvoorwaarden: 
3.1 het project moet plaatsvinden binnen West-Vlaanderen; 
3.2 het project moet bestaande grenzen binnen of tussen sectoren doorbreken: 

∗ ofwel bestaat er een samenwerkingsverband tussen de aanvrager en een 
partner buiten de sector welzijn en/of gelijke kansen of een partner uit een 
andere deelsector van de sector welzijn en/of gelijke kansen.  Het 
intersectoraal karakter van het project dient gemotiveerd te worden; 

∗ ofwel richt het project zich op meerdere doelgroepen.  Het 
doelgroepoverschrijdende karakter van het project dient gemotiveerd te 
worden; 

3.3 het project dient de kansen voor één of meerdere doelgroepen tot deelname aan de 
maatschappij te verhogen door in te werken op één of meerdere aspecten van 
maatschappelijke achterstelling.  Het kansenverhogende karakter van het project dient 
gemotiveerd te worden; 
3.4 de startdatum van het project dient te vallen tussen 1 januari van het kalenderjaar 
volgend op het jaar waarin de aanvraag gebeurt en 31 december van datzelfde kalenderjaar. 
Projecten die starten voor de uiterste indiendatum komen niet in aanmerking voor de premie; 
3.5 de middelen van de toegekende provinciale impulspremie dienen ingezet te worden in de 
periode tussen de startdatum van het project en 30 september van het kalenderjaar volgend 
op het kalenderjaar waarin het project start; 
3.6 de aanvrager moet door het voorleggen van een activiteitenverslag van het voorafgaande 
jaar aantonen dat het project nieuw is en geen deel uitmaakt van de reguliere werking; 
3.7 subsidiëring van het project op  basis van dit reglement sluit elke andere provinciale 
subsidie uit voor hetzelfde onderwerp. 

 
Hoofdstuk 3 : Bepalingen tot het toekennen van de provinciale impulspremie 
Aanvraag 
Art. 4. De aanvraag tot het bekomen van een impulspremie wordt op straffe van verval ten 
laatste op 31 december ingediend in 1 schriftelijk exemplaar; op volgend adres: de deputatie 
van Provincie West-Vlaanderen, dienst welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries. 
De premieaanvraag bestaat uit: 
- een volledig ingevuld aanvraagformulier.  Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij 
de provinciale dienst Welzijn of via de provinciale website; 
- een sluitende projectbegroting, met gedetailleerde opgave van de uitgaven en de inkomsten 
(o.a. de subsidies van andere overheden en andere inkomsten). 
 
Beoordeling 
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Art. 5. De projecten worden beoordeeld door een adviesgroep die na het doornemen van de 
aanvraagdossiers en na het horen van alle projectaanvragers de deputatie adviseert in haar 
beslissing, die ten laatste op 31 mei genomen wordt. 
De adviesgroep is samengesteld uit een aantal deskundigen uit verschillende deelsectoren van 
de sector welzijn en/of gelijke kansen aangeduid door de deputatie.  De voorzitter wordt 
gekozen uit de adviesgroep. 
Een afvaardiging van de dienst Welzijn en indien van toepassing van andere provinciale 
diensten wordt uitgenodigd naar de vergadering van de adviesgroep. 
Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst Welzijn. 
Art. 6. Indien het aantal positief geadviseerde projecten de in het budget ingeschreven 
beschikbare kredieten overschrijdt, beslist de deputatie na advies van de adviesgroep aan 
welke projecten de impulspremie wordt toegekend.  Het advies wordt gemotiveerd op basis 
van de inhoudelijke kwaliteit van de projecten. 
Art. 7. De deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken instellen of laten 
instellen die noodzakelijk blijken voor het toekennen of uitbetalen van de impulspremie. 
 
Premie 
Art. 8. De subsidie kan slechts één maal toegekend worden aan hetzelfde project en bedraagt 
maximum 60% van de begrote kostprijs van het volledige project; met een maximum van 
20.000 euro. 
Art. 9. De projectsubsidie dient aangewend te worden voor werkingskosten. Investeringen (in 
onroerende goederen en duurzame roerende goederen) worden niet als werkingskosten 
aanzien.  
 
Uitbetaling 
Art. 10. Na goedkeuring door de deputatie tot toekenning van de impulspremie wordt 80% 
van de subsidie uitbetaald bij wijze van voorschot. 
Art. 11. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de vereiste 
bewijsstukken binnen twee maanden na beëindiging van het project of ten laatste tegen 15 
oktober van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het project start. 
Daartoe dienen volgende bewijsstukken, ingediend te worden bij de dienst Welzijn van de 
Provincie West-Vlaanderen: 
- een overzichtsstaat van alle uitgaven en alle inkomsten van het project; 
- facturen en betalingsbewijzen om alle gemaakte kosten te staven.  Deze facturen moeten 
gedateerd zijn, de aanvrager als schuldenaar vermelden en duidelijk de kosten omschrijven; 
- een inhoudelijk evaluatie- en resultatenverslag. 
Het totale effectieve subsidiebedrag kan nooit meer dan 60% van de gestaafde kosten 
bedragen. 
Indien de gestaafde kosten lager zijn dan de geraamde kosten of indien er bijkomende 
inkomsten zijn, dan wordt de subsidie  60% van: de gestaafde kosten verminderd met de 
inkomsten. 
Art. 12. Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien de 
voorwaarden van het reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de deputatie 
beslissen tot gehele of gedeeltelijke niet uitbetaling of terugvorderingen van de verleende 
subsidies. 
 
Hoofdstuk 4 : Slotbepalingen en overgangsmaatregelen 
Art. 13. De initiatieven moeten voldoen aan het provinciaal reglement betreffende de 
provinciale herkenbaarheid van 13 mei 2005. 
Art. 14. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2009 en loopt af op 31 december 2013.  
Art. 15. Voor kalenderjaar 2009 dienen de projectaanvragen uitzonderlijk ingediend te 
worden tegen 1 juli 2009.  De startdatum van deze projecten ligt tussen 1 juli 2009 en 31 
december 2009. 
Art. 16. Het Provinciaal kaderreglement nopens het Provinciaal Kansenfonds d.d. 24 juni 
1993 wordt opgeheven op 1 april 2009, behoudens de behandeling van de dossiers die 
werden ingediend voor 1 april 2009. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2009   116   
 

Art. 17. Het luik betreffende samenwerkingsprojecten zoals omschreven in art 6, 7, 8, 9 en 
10B van het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met 
een handicap en hun netwerk van 23 december 2004, wordt opgeheven op 1 januari 2010, 
behoudens de behandeling van de principieel goedgekeurde samenwerkingsprojecten. 
 
Brugge, 26 maart 2009 

De Provinciegriffier,  De Voorzitter, 

(get.) Hilaire Ost (get.) Jean de Bethune 

 
38.  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportieve initiatieven en 
hun randvoorwaarden voor personen met een handicap 
 
Dienst en referte : dienst sport 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 18 december 2008  tot 
vaststelling van het  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportieve 
initiatieven en hun randvoorwaarden voor personen met een handicap 
 
Met de meeste hoogachting 
 
                                             Namens de deputatie, 
 
De Provinciegriffier      De Gedeputeerde voor Sport 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Marleen Titeca-Decraene 
 
 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportieve initiatieven en hun 
randvoorwaarden voor personen met een handicap 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 
sommige subsidies; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en 
de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op art. 2 en art. 42 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en 
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport 
voor allen-beleid en specifiek de bepaling in art. 24 §2 dat er expliciete beleidsmaatregelen 
dienen genomen te worden voor de ondersteuning en stimulering van bijzondere doelgroepen, 
namelijk mensen met een handicap; 
 
Gelet op het advies dd. 17 november 2008 van de Provinciale Sportraad; 
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Gelet op het reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 
provinciale subsidie van 12 mei 2005;  
 
Gelet op de provinciale beleidsnota sport 2008 –2013 van 20 december 2007; 
 
Gelet op het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen vastgesteld 
bij Besluit van de Provincieraad van 25 oktober 2007; 
 
Overwegende dat diverse organisaties de actieve sportbeoefening voor en door personen met 
een handicap in de provincie bevorderen; 
 
Overwegende dat de Provincie op kwalitatief en kwantitatief vlak de sportwerking van die 
organisaties wil stimuleren; 
 
Op voorstel van de Deputatie; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 - Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° Sportfederatie: een structuur die uitsluitend sportverenigingen overkoepelt. 
2° Gehandicaptensportfederatie: een structuur die vooral gehandicaptensportclubs 

overkoepelt  
3° Gehandicaptensportclub: sportvereniging met zetel in West-Vlaanderen waarvan de 

sportactiviteiten gericht zijn naar personen met een handicap 
4° G-afdeling: afdeling voor personen met een handicap geïntegreerd in een reguliere 

sportclub met zetel in West-Vlaanderen 
5° Personen met een handicap: personen, die omwille van een functiestoornis niet 

volwaardig aan het reguliere sportaanbod kunnen participeren. Het betreft mensen met 
een verstandelijke, visuele, auditieve, motorische en/of psychische beperking, met 
uitsluiting van ouderdomsverschijnselen. 

6° Sportief initiatief: sportief, dus geen therapeutisch aanbod, dat op geregelde basis 
doorgaat en bekend gemaakt wordt bij leden en niet-leden. 

7° Aangepaste sportactiviteiten: sportactiviteiten aangepast aan de noden van personen met 
een handicap d.m.v. vb. drempelverlagende sportreglementen, aangepast materiaal, 
infrastructuur, gespecialiseerde lesgevers,…  

 
Artikel 2 - Doel 
Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen het sportaanbod voor personen met een 
handicap ondersteunen en verder stimuleren. 
Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting kan de Deputatie, 
onder de voorwaarden in dit besluit bepaald, subsidies toekennen aan sportieve initiatieven 
voor personen met een handicap die door instanties in West-Vlaanderen georganiseerd 
worden.  
 
Artikel 3 - Subsidieerbare instanties 
Volgende instanties kunnen betoelaagd: 
1°  Sportfederaties 
2°  Gehandicaptensportfederaties 
3°  Gehandicaptensportclubs  
4°  G-afdelingen  
5°  Andere organisatoren zonder commerciële doelstellingen 
 
Artikel 4 - Subsidieerbare sportieve initiatieven 
§1 bovenlokale sportieve initiatieven georganiseerd door sportfederaties of gehandicapten-

sportfederaties m.b.t. 
1° Talentontwikkeling  
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2° Sportkalender van de eigen jaarlijks terugkerende organisaties van de sportfederatie 
3° Vorming 
4° Kwaliteitszorg 
5° Productontwikkeling  
6° G-sportmateriaal uit de door Deputatie vastgelegde limitatieve lijst 
7° Toegankelijkheid: tussenkomst in kosten doorlichting en advies toegankelijkheid van 

sportaccommodaties 
8° Toegankelijker maken van reguliere sportieve initiatieven 
9° Gekwalificeerde sportbegeleiding voor het duurzaam sportaanbod 
 
§2 sportieve initiatieven georganiseerd door  gehandicaptensportclubs en G-afdelingen 

m.b.t. 
1° Sportkalender van de eigen jaarlijks terugkerende organisaties van de clubs 
2° Vorming 
3° Kwaliteitszorg 
4° Productontwikkeling 
5° G-sportmateriaal uit de door Deputatie vastgestelde limitatieve lijst 
6° Toegankelijkheid: tussenkomst in kosten doorlichting en advies toegankelijkheid van 

sportaccommodaties 
7° Toegankelijker maken van reguliere sportieve initiatieven 
8° Gekwalificeerde sportbegeleiding voor het duurzaam sportaanbod 
 
§3 bovenlokale initiatieven georganiseerd door andere organisatoren zonder commerciële 

doelstellingen en opengesteld voor externen m.b.t. 
1° Vorming 
2° Kwaliteitszorg 
3° Productontwikkeling 
4° Toegankelijkheid: tussenkomst in kosten doorlichting en advies toegankelijkheid van 

sportaccommodaties 
5° Toegankelijker maken van reguliere sportieve initiatieven 
6° Gekwalificeerde sportbegeleiding voor het duurzaam sportaanbod 

 
Artikel 5 - Minimumvoorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de sportieve initiatieven voldoen aan 
volgende criteria : 
1° Plaatsvinden in West-Vlaanderen en opengesteld voor West-Vlamingen. 
2° Actieve sportbeoefening (geen therapievormen).  
3° Zich richten naar personen met een handicap. 
4° Bijdragen tot de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen volgens de 

modaliteiten bepaald in het provinciaal reglement betreffende een provinciale 
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. 

5° Geen commerciële doelstellingen nastreven. 
6° Reguliere sportinitiatieven waar minimum 5 personen met een handicap deelnemen of 

waarvan minimum de helft van de deelnemers een handicap heeft (afwijkingen kunnen 
door de beoordelingscommissie worden toegestaan). 

7° Ten laatste één maand voor aanvang, de activiteiten voor de evenementenkalender en 
het sportaanbod-overzicht op onze website digitaal aan te leveren. 

8° De volledigheid van het dossier cfr. Art. 9 
9° Tegemoetkomen aan de gevraagde return vermeld in Artikel 13. 
 
Artikel 6 - Uitsluitingcriteria 
Initiatieven die al door de Provincie West-Vlaanderen worden gesubsidieerd op basis van 
andere 
provinciale reglementen of waarvoor specifieke kredieten zijn ingeschreven op de begroting 
van de 
Provincie West-Vlaanderen komen niet in aanmerking voor subsidiëring, met uitzondering van 
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artikel 4, §1,§2 en §3 telkens mbt het punt “Toegankelijker maken van reguliere sportieve 
initiatieven” 
 
Artikel 7 - Beoordelingscriteria 
De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van volgende kwalitatieve criteria: 
1° De mate waarop ingespeeld wordt op de onder art. 4 vermelde subsidieerbare initiatieven 
2° De professionaliteit waarmee de sportieve initiatieven georganiseerd worden 
3° De inhoudelijke kwalitatieve waarde 
4° De omvang en uitstraling  
5° Het opleidingsniveau van het begeleidend kader 
6° De samenwerking met andere deskundige instanties  
7° De mate waarin er drempelverlagende inspanningen geleverd worden voor de doelgroep 

tijdens reguliere sportinitiatieven 
8° De mate waarin gestreefd wordt naar duurzaamheid van het sportaanbod 
9° De begroting  
 
Artikel 8 - Beoordeling 
De beschikbare kredieten worden verdeeld door de deputatie op voorstel van een 
beoordelings-commissie. Die beoordelingscommissie wordt, op voordracht van de Provinciale 
Sportraad West- 
vlaanderen, aangesteld door de Deputatie.  
 
Artikel 9 - Aanvraagprocedure 
§1 De aanvraag voor een subsidie dient jaarlijks elektronisch ingediend te worden op 
www.west-vlaanderen.be/sport. (Enkel op uitdrukkelijke vraag met motivering kan nog een 
analoge versie ingediend worden). 
§2 De Deputatie legt de vorm van het aanvraagdossier vast.   
 
Artikel 10 - Aanvraagperiode 
De aanvraag voor een subsidie voor het volgende jaar dient ingediend te worden voor 1 
december van het lopende jaar.  
 
Artikel 11 – Afrekeningprocedure 
§1 De Deputatie legt de vorm van het aanvraagdossier vast. 
§2 De aanvraag tot uitbetaling van subsidie dient, behoudens voor nieuwe instanties, 
vergezeld te zijn van de laatst goedgekeurde jaarrekening  (balans, resultaatrekening en 
eventuele toelichting).  
Instanties die een loutere kasboekhouding voeren of een boekhouding voeren op basis van 
vorderingen en schulden, moeten gebruik maken van het typeformulier “financieel verslag” 
dat door de provinciale sportdienst ter beschikking wordt gesteld. 
§3 De aanvraag tot uitbetaling subsidie dient, behoudens voor nieuwe instanties, vergezeld te 
zijn van het verslagformulier provinciale herkenbaarheid 
 
Artikel 12 - Afrekeningperiode 
De afrekening voor een subsidie van het voorbije jaar dient ingediend te worden voor 1 mei  
met de laatst goedgekeurde jaarrekening. 
 
Artikel 13 - Return 
De specifieke vereisten met betrekking tot de return worden bepaald door de Deputatie 
conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm 
van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen. 
 
Artikel 14 - Reservevorming 
Het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers is 
van toepassing. 
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Artikel 15 - Controle 
De Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken voor het 
opstellen en uitvoeren van het subsidiebesluit. 
De Deputatie kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het oog op het 
controleren van de juistheid der verstrekte gegevens. 
 
Artikel 16 - Aanwending van de subsidie 
De organisatie verbindt er zich toe om de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden 
waarvoor ze bestemd is en de controle van de Provincie West-Vlaanderen te aanvaarden op 
zowel de inhoud als de uitwerking van de activiteiten. 
 
Artikel 17 - Afwijkingen 
De Deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijking 
toestaan op art. 10 van dit reglement. De organisatie moet daartoe een gemotiveerd verzoek 
indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Art. 18 - Regularisatie 
Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of het subsidiebesluit kan de 
Provincie, na beslissing van de Deputatie, overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van de 
subsidie of een terugvordering. 
 
Art. 19 - Betwistingen 
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de 
Deputatie, die tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten. 
 
Art. 20 – Invoegetreding 
De bepalingen van dit reglement worden van kracht vanaf 1 januari 2009. 
 
Art. 21 – Overgangsmaatregel 
De aanvraagdossiers voor het jaar 2009 kunnen, in afwijking van art.10, worden ingediend 
tot 15 april 2009. De overige maatregelen in dit reglement bepaald  zijn ook voor deze 
dossiers van toepassing. 
 
Brugge, 18 december 2008 
 
(get.) De provinciegriffier, (get.)  De voorzitter, 
 
Hilaire OST         Jean de Bethune 
 
39. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 26 maart 2009, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
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2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,  
5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006, 1 februari 
2007, 18 april 2007, 29 juni 2008 en nr1 van 2009. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De provinciegriffier       De provinciegouverneur 
(get.) Hilaire OST       (get.)Paul  BREYNE 
 
OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET OPMAKEN 

VAN ONTWERPPLANNEN 
(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 

 
DE GOUVERNEUR, 

 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 
juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 februari 2000, 
4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001, 24 augustus 
2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 18 september 
2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 
2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september 2005, 16 maart 2006, 27 april 2006, 12 
oktober 2006, 17 december 2006, 18 januari 2007, 8 maart 2007, 21 juni 2008, 18 december 
2008 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 
1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 
1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 
26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 
19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 
19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 
2004, 27 augustus 2004, 14 december 2004, 5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 
mei 2006, 20 oktober 2006, 1 februari 2007, 18 april 2007, 29 juni 2008 en nr1-2009 houdende 
vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het 
opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname/schrappen in het openbaar register van de 
provincie West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstige advies van PROCORO uitgebracht in de zittingen van 5 februari 2009; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. PRIVAATRECHTELIJK PERSOON 

 

De heer Jef Angelo De Bièvre voor Grontmij ipv D+A consult 
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Artikel 2: 
De wijziging op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 26/03/2009. 
 
De provinciegouverneur, 
 
Paul BREYNE 
 
40.Ministeriële Omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene 
functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/2009/OB/3/1 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 65 
betreffende de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het 
operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2009 (blz. 24585 tem blz. 
24603). 

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
41.  Consulaten: Turkmenistan & Monaco. 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2009-PG 
 
Aan de gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

• de heer Koen MINNE benoemd is tot Ereconsul van Turkmenistan te Brussel met als 
consulair ressort het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest; 
 

• mevrouw Rosette PORTA benoemd is tot Consul Generaal van het Prinsdom Monaco te 
Oostende, met als consulair ressort de provincies West- en Oost-Vlaanderen; 
 

De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun 
functie maximaal te ondersteunen. 

 
Met de meeste hoogachting 

 
        De Gouverneur 
        Paul BREYNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 van 2009 
 

42. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 mei 
2009. 
43. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 juni 
2009. 
44. Ministeriële Omzendbrief GPI 26bis ter vervanging van de ministeriële 
omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de 
politiediensten. 
45. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 octies betreffende de steun in personeelsleden 
van de federale politie naar een korps van de lokale politie. – Principes en 
facturatie. 
46. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2009. 
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42. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 mei 
2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 mei 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN 
28 MEI 2009 

 
1. De provincieraad heeft de uitvoeringsovereenkomst Operationeel programma Interreg IV 

A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
2. De provincieraad heeft de partnerschap- en beheersovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen, de provincie Oost-vlaanderen en de Vlaamse overheid m.b.t. het 
beheer en de uitvoering van het Interreg IV A programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
goedgekeurd. 

 
3. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving jegens de NMBS-Holding van 

de gedesaffecteerde spoorlijn 83 Kortrijk- Avelgem (Guldenspoorpad + deel Trimaarzate) 
met een totale oppervlakte van 11ha 49a 24ca 93 dm², mits de prijs van 327.994,00 
EUR. 

 
4. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving en/of het in erfpacht nemen 

van 7 sites, respectievelijke gelegen te Wervik, Diksmuide, Wingene, Waregem, Veurne, 
Ieper en Oostende, in het kader van het project 330 – Actie voor starters. 

 
5. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

het ontwikkelen, realiseren en plaatsen van een permanente tentoonstelling voor de 
educatieve inrichting van het bezoekerscentrum De Gavers, met raming ten bedrage van 
120.000 EUR (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
6. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving jegens de gemeente 

Heuvelland van 10ha 48a 28ca (kadastrale oppervlakte uit het domein De Warande te 
Heuvelland (Kemmel), mits de prijs van 362.704 EUR. 

 
7. De provincieraad heeft de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe 

kerk Heilige Amandus in Kortrijk, voor wat betreft 2009 goedgekeurd. 
 
8. De provincieraad heeft de budgetwijziging 2009 van het budget van de orthodoxe kerk 

Heilige Amandus in Kortrijk goedgekeurd. 
 
9. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO 

op 22 juni 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 
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10. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM 

op 2 juni 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
11. De provincieraad heeft het beleidsplan open luchtrecreatie goedgekeurd. 
 
12. De provincieraad heeft de opmaak van een reglement inzake doorgeefleningen aan 

sociale huisvestingsmaatschappijen principieel goedgekeurd. 
 
13. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 

op 29 juni 2009 aangeduid en het stemgedrag bepaald met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten. 

 
14. De provincieraad heeft twee bestuurders voorgedragen voor De Hogeschool West-

Vlaanderen voor de volgende termijn van vier jaar vanaf academiejaar 2009-2010. 
 
15. De provincieraad heeft kennis genomen van de overeenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 
 
43. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 juni 
2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 juni 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN 
25 JUNI 2009 

 
16. De provincieraad heeft de tweede wijziging van het budget 2009 vastgesteld. 
 
17. De provincieraad heeft de personeelsformatie gewijzigd. 
 
18. De provincieraad heeft de aanvullende aanwervingsvoorwaarden van de reeds geplande 

examens 2009 goedgekeurd. 
 
19. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningwijze (openbare aanbesteding) voor de 

waterbeheersingswerken in het bekken van de Onledebeek - W.L.7.23.2 – waterloop van 
2de categorie te Roeselare, met raming ten bedrage van 523.928,79 EUR (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

 
20. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 2 ha 67 a 28 ca grond 

mits de prijs van 133.640 EUR en ruiling (zonder opleg) van 2a 03ca grond te Roeselare-
Beitem, ter uitbreiding van het POVLT. 
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21. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) voor 

de aankoop en levering van IT-apparatuur voor administratieve doeleinden t.b.v. 
Provincie West-Vlaanderen en het provinciebedrijf Westtoer, voor de duur van 3 jaar, met 
raming ten bedrage van 211.750 EUR (incl. BTW)/jaar goedgekeurd. 

 
22. De provincieraad heeft de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de Bosgroep 

Ijzer en Leie vzw goedgekeurd en vertegenwoordigers aangeduid voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. 

 
23. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

regionaal bedrijf Geeraerd nv te Knokke-Heist voorlopig vastgesteld. 
 
24. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Stock 

Americain te Vladslo (Diksmuide) voorlopig vastgesteld. 
 
25. De provincieraad heeft leden van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening 

vervangen. 
 
26. De provincieraad heeft een provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld. 
 
27. De provincieraad heeft de beleidsverklaring FairTradeProvincie goedgekeurd. 
 
28. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomsten voor het buurtwegenproject in 

de Oudlandpolder goedgekeurd. 
 
29. De provincieraad heeft het bijvoegsel 3 bij het convenant met centrum Ryckevelde 

goedgekeurd. 
 

30. De provincieraad heeft kennis genomen van het erfgoedbeleidsplan 2009-2014 van de 
provincie West-Vlaanderen en het protocol tussen de Vlaamse regering, VVP en VVSG 
over de uitbouw van een complementair cultuur-erfgoedbeleid en heeft het cultureel-
erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie West-Vlaanderen 
voor de beleidsperiode 2009-2014 goedgekeurd. 

 
31. De provincieraad heeft akte genomen van het samenvattend verslag over de 

verslaggeving uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid 
van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 
32. De provincieraad heeft de deontologische code voor provincieraadsleden goedgekeurd. 
 
33. De provincieraad heeft een motie aan de Vlaamse Regering aangenomen over de 

ontwikkeling van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. 
 
34. De provincieraad heeft artikel 4, §8 van het besluit van de provincieraad dd. 23 maart 

2009 tot wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel ingetrokken. 
 
35. De provincieraad heeft zich akkoord verklaard met de borgstelling voor de lening van de 

Izegemse huisvestingsdienst (provinciale studiebeurzenstichting). 
 
44. Ministeriële Omzendbrief GPI 26bis ter vervanging van de ministeriële 
omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de 
politiediensten. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid - DPV/2009/OB/3/2 
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Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 26bis 
ter vervanging van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de 
externe opleidingen in de politiediensten. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2009 (blz. 39134 tem blz. 
39136). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
45. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 octies betreffende de steun in personeelsleden 
van de federale politie naar een korps van de lokale politie. – Principes en 
facturatie. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid - DPV/2009/OB/3/3 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 39 
octies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de 
lokale politie. – Principes en facturatie. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 (blz. 40014 tem blz. 
40016). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
46. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2009. 
             
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2009-PG 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op 
21 juli 2009 in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal worden 
gezongen. 
 
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij 
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens 
meedelen aan de lokale besturen. 
 
Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 2009 
 

47.VASTSTELLING van de 4de budgetswijziging en de technische wijziging van het 
budget 2008 
48. VASTSTELLING van de 1STE budgetswijziging van het budget 2009 
49. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding 
50. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
51. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 
studiebeurzen 2009-2010. 
52. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
53. Omzendbrief BB 2009/02 – Toelichting bij de wijzigingen aan het 
Gemeentedecreet ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse 
wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 
1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 
december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren 
betreft 
54. Omzendbrief BB 2009/04 – Toelichting bij de wijzigingen aan het 
Provinciedecreet ingevolge het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het 
Provinciedecreet, het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse 
wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 
1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 
december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren 
betreft. 
55. Wijziging aan het huishoudelijk reglement van de deputatie. 
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47.VASTSTELLING van de 4de budgetswijziging en de technische wijziging van het 
budget 2008 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2008/BW4 en TW1 
 
VASTSTELLING 4de en 5de BUDGETSWIJZIGING 2008 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissingen van de Provincieraad dd. 22 oktober 2008 houdende vaststelling van de 
vierde wijziging van het budget 2008 en de Provincieraad dd. 27 november 2008 houdende 
vaststelling van een technische wijziging van het budget 2008. Het Rekenhof meldt in haar 
brieven ter advies respectievelijk van 3 oktober 2008 en 7 november 2008 dat het geen 
opmerkingen formuleert. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
PublicatieBestuursmemoriaalTW1.pdf 
PublicatieBestuursmemoriaalBrfRekenhofTW1.pdf 
PublicatieBestuursmemoriaalBrfRekenhofBW4.pdf 
 
48. VASTSTELLING van de 1STE budgetswijziging van het budget 2009 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2009/BW1 
 
VASTSTELLING 1ste BUDGETSWIJZIGING 2008 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissingen van de Provincieraad dd. 5 maart 2009 houdende vaststelling van de eerste  
wijziging van het budget 2009. Het Rekenhof meldt in haar brief ter advies van 17 februari 
2009 dat het geen opmerkingen formuleert. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
Budgetwijzig_1_2009_brief_rekenhof.pdf 
Budgetwijzig_1_2009_lijst.pdf 
 
49. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding 
 
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat - DPV/VB – nr. P/B/2009/1A 
 
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie 
 
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 
opgesomde gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard 
bekendgemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
Hilaire Ost             Paul  BREYNE 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/publicatieBestuursmemoriaalTW1.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/publicatieBestuursmemoriaalBrfRekenhofTW1.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/publicatieBestuursmemoriaalBrfRekenhofBW4.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/budgetwijzig_1_2009_brief_rekenhof.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/budgetwijzig_1_2009_lijst.pdf
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GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

 
Ardooie 

 
Politiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval – wijziging. 
 

 
23/03/2009 

Beernem Politiereglement op de huisvuilophaaldienst : bedrijfsafval – 
wijziging. 
 

18/11/2008 

Blankenberge Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels. 
 

20/01/2009 

Brugge Politieverordening van 9 juni 1947  houdende het verbod van 
rondleuren op bepaalde plaatsen – opheffing. 
 

27/01/2009 

Damme Dienstreglement van de openbare bibliotheek – hervaststelling. 
 

26/02/2009 

De Haan Algemeen gemeentelijk politiereglement hoofdstuk 1 “Strand-
Duinen-Zee” – wijziging. 
 

04/11/2008 

Dentergem Politiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval – wijziging. 
 

19/03/2009 

De Panne Algemeen gemeentelijk politiereglement  hoofdstuk III “Reinheid 
en Milieuzorg – hervaststellling. 
 

28/10/2008 

De Panne Algemeen gemeentelijk politiereglement hoofdstuk X – 
aanvulling en aanpassing regelgeving inzake kermisactiviteiten. 
 

25/11/2008 

De Panne Algemeen gemeentelijk politiereglement hoofdstuk VII : 
openbare rust – invoegen regelgeving inzake alcoholverbruik op 
de openbare weg. 
 

25/11/2008 

Gistel Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke 
afvalstoffen en het gebruik van het gemeentelijk containerpark – 
hervaststelling. 
 

04/06/2009 

Ieper Politiereglement inzake het hengelen in de Ieperse 
stadsgrachten en stadsvijvers – aanpassing. 
 

02/02/2009 

Ieper Reglement bewonerskaart – vaststelling. 
 

02/02/2009 

Ingelmunster Politiereglement van toepassing bij verkiezingen – 
hervaststelling. 
 

28/04/2009 

Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 11 
“inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen” – aanpassing. 
 

17/11/2008 

Koksijde  Algemeen gemeentelijk politiereglement : toevoeging hoofdstuk 
42 bis “inzameling asbestcement in gebonden toestand 
afkomstig van huishoudens”. 
 

17/11/2008 
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Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement : toevoeging hoofdstuk 
49 “alcoholgebruik op de openbare weg”. 
 
 

22/12/2008 

Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 9 
“herbergen en dansfeesten” - aanpassing. 
 

17/02/2009 

Koksijde Politieverordening betreffende de vestiging en uitbating van 
nachtwinkels. 
 

20/04/2009 

Ledegem Algemeen politiereglement : huis aan huis inzameling van grof 
huisvuil – aanpassing. 
 

09/04/2009 

Lendelede Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten – vaststelling. 
 

18/12/2008 

Lendelede Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de 
organisatie van kermisactiviteiten. 
 

18/12/2008 

Lendelede Nieuwe algemene politieverordening van de gemeente 
Lendelede – vaststelling. 

18/12/2008 

Lichtervelde Gemeentelijke Basisschool ‘Het Beverbos’ – goedkeuring 
schoolreglement. 

27/10/2008 

Lichtervelde Plaatselijke Openbare Bibliotheek – aanpassing dienstreglement. 
 

26/01/2009 

Lichtervelde Reglement tolken voor doven en slechthorenden. 
 

23/03/2009 

Lo-Reninge Algemeen gemeentelijk politiereglement : inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen en gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen 
– vaststelling. 
 

11/12/2008 

Mesen Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van 
ambulante activiteiten – vaststelling. 
 

24/11/2008 

Mesen Algemene gemeentelijke politieverordening : reglement op de 
begraafplaats – aanpassing. 
 

02/06/2009 

Meulebeke Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de 
openbare markten en op het openbaar domein – aanpassing. 
 

19/11/2008 

Meulebeke Politiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval – wijziging. 

08/04/2009 

Nieuwpoort Politiereglement op het alcoholgebruik op het openbaar domein. 29/12/2008 

Nieuwpoort Gemeentelijk reglement op gemeentelijke parkeerkaart voor 
bewoners – hervaststelling. 

29/12/2008 

Nieuwpoort Politiereglement op de begraafplaatsen – vaststelling. 16/04/2009 

Oostende Stedelijke verordening betreffende strand en duinen – wijziging. 
 

21/11/2008 

Oostende Stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het 
openbaar domein – wijziging. 

24/01/2009 
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Oostrozebeke 
 
 

Politiereglement hoofdstuk 19 : het gebruik van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek – wijziging. 

11/09/2008 

Poperinge Dienstreglement van de stedelijke openbare bibliotheek ‘De 
Letterbeek’ – wijziging. 
 

25/09/2008 

Poperinge Huishoudelijk reglement zwembad De Kouter – wijziging. 
 

30/10/2008 

Poperinge Politieverordening voor het aanplakken van affiches en het 
maken van reclame en publiciteit op het grondgebied van 
Poperinge – wijziging. 
 

30/10/2008 

Roeselare Stedelijke administratieve verordening betreffende de 
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie – 
vaststelling. 
 

15/09/2008 

Roeselare Stedelijk algemeen politiereglement : wijziging art. 2.7.1.1 
 

20/10/2008 

Roeselare Stedelijk algemeen politiereglement met betrekking tot de 
goedkeuring van het bemiddelingscontract – aanvulling. 
 

20/10/2008 

Roeselare Gecoördineerd stedelijk algemeen politiereglement : hoofdstuk 2 
“terrassen” – wijziging. 
 

15/12/2008 

Roeselare Gecoördineerd algemeen politiereglement : regels inzake 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
– wijziging. 
 

16/02/2009 

Tielt Algemeen politiereglement inzake begraafplaatsen – aanpassing. 
 

02/10/2008 

Veurne Gebruikersreglement van het stedelijk zwembad – aanpassing. 
 

27/04/2009 

Wervik Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus 
voor telecommunicatie – vaststelling. 
 

02/12/2008 

Zedelgem Politiereglement houdende de ophaling, opslag en verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen – wijziging. 
 

18/12/2008 

 
50. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
 
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat - DPV/VB – nr. P/B/2009/1B 
 
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie 
 
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 
opgesomde tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
Hilaire Ost         Paul  BREYNE 
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A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe gemeentewet. 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

   
Blankenberge Verordening  betreffende het verbruik van alcoholhoudende 

dranken op de openbare weg en openbaar domein tijdens de 
nachtelijke uren in de periode van 1 juli 2009 t.e.m. 31 augustus 
2009. 
 

20/01/2009 

Blankenberge Verordening betreffende de verkoop en het aanbieden van 
alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de 
periode van 1 juli 2009 t.e.m. 31 augustus 2009. 
 

20/01/2009 

Blankenberge Verordening betreffende het instellen van een sluitingsuur voor de 
nachtwinkels in de periode van 1 juli 2009 t.e.m. 31 augustus 
2009. 
 

20/01/2009 

Bredene Reglement voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 
2009. 
 

17/11/2008 

Heuvelland Verordening betreffende het gebruik van vlaggen n.a.v. de 
doortocht van de wielerwedstrijd KBC Driedaagse De Panne-
Koksijde op 1 april 2009. 
 

02/03/2009 

Heuvelland Verordening betreffende het gebruik van vlaggen n.a.v. de 
doortocht van de wielerwedstrijd 63ste Omloop der Vlaamse 
Ardennen op 8 maart 2009. 
 

02/03/2009 

Heuvelland Verordening betreffende het gebruik van vlaggen n.a.v. de 
doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op 8 april 2009. 
 

02/03/2009 

Heuvelland Verordening betreffende het gebruik van vlaggen n.a.v. de 
doortocht van de wielerwedstrijd Grote Prijs Stad Roeselare op 26 
april 2009. 
 

02/03/2009 

Heuvelland Verordening betreffende het gebruik van vlaggen n.a.v. de 
doortocht van de wielerwedstrijden Grote Prijs André Noyelle en 
de Kattekoers op 15 maart 2009. 
 

02/03/2009 

Hooglede Verordening met betrekking tot de ambulante handel n.a.v. het 
Belgisch Kampioenschap voor junioren en dames elite op 31 mei 
2009. 
 

02/04/2009 

Hooglede Verordening met betrekking tot de ambulante handel n.a.v. het 
Europees Kampioenschap wielrennen voor  junioren categorie 
jonger dan 23 jaar (dames en heren) op 1, 2, 4 en 5 juli 2009. 
 

28/04/2009 

Ieper Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. de 100-
dagenviering op 19 en 20 februari 2009. 
 

02/02/2009 
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Ieper Verordening met betrekking tot ambulante handel, 
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan voertuigen ter 
gelegenheid van de Belgium Ypres Westhoekrally op 19 en 20 juni 
2009. 

02/06/2009 

   
Ichtegem Verordening ter vrijwaring van de openbare orde en het leefmilieu 

voor en tijdens de verkiezingen Europees Parlement en Vlaams 
Parlement op 7 juni 2009. 
 

07/05/2009 

Izegem Verordening  n.a.v. de verkiezingen op 7 juni 2009. 
 

04/05/2009 

Knokke Verordening ter vrijwaring van de veiligheid tijdens de 
carnavalperiode 2009. 
 

19/12/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-
Poelkapelle tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 27/12/2008. 
 

22/12/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark n.a.v. de 
cyclocrosswedstrijden op 17 januari 2009. 
 

22/12/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-
Poelkapelle n.a.v. de antiek- en rommelmarkt op 14 en 15 
februari 2009. 
 

22/12/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg tijdens de fietstocht te 
Langemark op 18 juli 2009. 
 

20/04/2009 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op ambulante activiteiten, 
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en 
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de 
“Belgium Ypres Westhoek Rally 2009 / Ypres Historic Rally” op 20 
juni 2009. 
 

25/05/2009 

Lichtervelde Verordening n.a.v. de Ronde van Vlaanderen voor Elite op zondag 
5 april 2009. 
 

26/01/2009 

Lichtervelde Verordening n.a.v. de Nacht van West-Vlaanderen op 19 juni 
2009. 
 

27/04/2009 

Lichtervelde Verordening n.a.v. de verkiezingen op 7 juni 2009. 
 

27/04/2009 

Poperinge Verordening ter vrijwaring van de openbare orde n.a.v. het einde 
van de schoolexamens op 16 en 17 december 2008. 
 

27/11/2008 

Poperinge Verordening ter vrijwaring van de openbare orde n.a.v. de 100-
dagenviering van de laatstejaarsstudenten op 20 februari 2009. 
 

29/01/2009 

Poperinge Verordening ter vrijwaring van de openbare orde n.a.v. carnaval 
op 22 en 23 maart 2009. 
 

26/02/2009 
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Poperinge Verordening op het voeren van propaganda voor de verkiezingen 
van het Europees en Vlaams Parlement op 7 juni 2009. 
 

30/04/2009 

Poperinge Verordening betreffende beperkingen op de ambulante activiteiten 
en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg 
ter gelegenheid van de “Belgium Ypres Westhoek Rally 
2009/Ypres Historic Rally 2009” te Poperinge op 17-21 juni 2009. 
 

28/05/2009 

   
Torhout Verordening houdende veiligheidsmaatregelen tijdens de 

jaarlijkse carnavalviering op zondag 8 maart 2009. 
 

16/02/2009 

Waregem Verordening houdende het verbod op thuisslachtingen van 
schapen en lammeren van 6 t.e.m. 10 december 2008. 
 

04/11/2008 

Wevelgem Verordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels 
van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht 
van zaterdag 11 oktober 2008 op zondag 12 oktober 2008 en 
gedurende de avond en nacht van donderdag 25 december 2008 
op vrijdag 26 december 2008. 
 

10/10/2008 
 

Wevelgem Verordening n.a.v. de organisatie van het kerstbal 2008. 
 

12/12/2008 

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

 
OMSCHRIJVING 

DATUM BESLUIT 

BURGEMEESTER 

   
Bredene Verordening houdende het verbod van schaatsen op alle diepe 

waterpartijen op het grondgebied van de gemeente Bredene. 
 

30/12/2008 

Knokke Verordening inzake het betreden van het ijs op de openbare 
waterlopen en vijvers op het grondgebied van de gemeente Knokke-
Heist. 
 

07/01/2009 

Knokke Verordening inzake het betreden van het ijs op de openbare 
waterlopen en vijvers op het grondgebied van de gemeente Knokke-
Heist – opheffing. 
 

10/01/2009 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten 
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. De 
Moeder Baekelandtfuif te Langemark op 25/10/2008. 
 

09/10/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten 
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de 
Q-party op 15/11/2008. 
 

04/11/2008 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten 
tijdens de zwiebelparty te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) op 27 
juni 2009. 

08/06/2009 
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Moorslede Verordening aangaande beperkingen op de ambulante activiteiten en 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter 
gelegenheid van de TBR autorally op zondag 19 oktober 2008. 
 
 
 

08/10/2008 

Moorslede Verordening met betrekking tot het rijden van verkenningsritten 
n.a.v. de TBR autorally op zondag 19 oktober 2008. 
 

08/10/2008 

Nieuwpoort Verordening houdende een algemeen schaatsverbod over het ganse 
grondgebied van Nieuwpoort. 
 

10/01/2009 

Nieuwpoort Verordening houdende een toegangsverbod tot het Leopold II park, 
uitgezonderd op de toegangsweg tussen de Stationslaan en het 
zwembad, van 1 tot 15 maart 2009. 
 

27/02/2009 

Poperinge Verordening inzake het betreden van bevroren wateren op het 
openbaar domein van de stad Poperinge van 06/01/2009 tot 
31/01/2009. 
 

05/01/2009 

Poperinge Verordening n.a.v. het einde van de examens in de middelbare 
scholen op 24/06/2009. 
 

09/06/2009 

Wervik Verordening inzake een storings- en toegangsverbod op fuiven en 
openbare evenementen te Wervik vanaf 15 mei 2009 t.e.m. 14 juni 
2009. 
 
 

15/05/2009 

51. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 
studiebeurzen 2009-2010. 
 
Mevrouw, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u hierbij een bericht vanwege de Provinciale Commissie voor 
studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen mee te delen. 
 
Hoogachtend, 
 
De gouverneur 
Paul BREYNE 
 
STUDIEBEURZEN 
TE BEGEVEN STUDIEBEURZEN 
 
De Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de 
belanghebbende 
dat de volgende beurzen  voor het schooljaar 2009-2010 te begeven zijn: 
 
VERENIGDE STICHTING BALANCK en VAN DER HALLE 
 
Een beurs van 60 euro ten voordele van: 
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1. de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor 
normaalstudies. 

2. de bloedverwanten van de stichter Van der Halle en bij dezer onstentenis voor alle weinig 
bemiddelde Belgen,voor studies in de oude humaniora. 

 
STICHTING BRASSEUR 
 
Een beurs van 55 euro voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele 
van een jongeling uit Oostende. 
 
VERENIGDE STICHTING BEUNEKIN-LIEBAERT-LOOTENS en WYTS 
 
Een beurs van 50 euro ten voordele van: 
 
1. een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies. 
2. de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies. 
3. Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en beroepsstudies. 
 
VERENIGDE STICHTING CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENS-VANDENBERGHE-VANHULLE 
en 
VAN THEIMSICKE 
 
Een beurs van 105 euro ten voordele van: 
 
1. de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor de 

middelbare of beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de 
geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, ouders 
van de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van die stichter , 
voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte voorbereidend tot de 
godgeleerdheid; de jongens en de meisjes bloedverwanten van de stichter Vandenberghe, 
met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minst bemiddelden, voor de 
studies in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde ; de jongens, 
naaste bloedverwanten van de stichter Vanhulle, voor de studies in de oude humaniora, 
vanaf de 4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten; de jongens van 
Brugge voor alle hogere studies. 

 
2. de weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en beroepsstudies; de 

jongens en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht van voorkeur voor de 
minst bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte,de 
godgeleerdheid , de rechten en de geneeskunde , de weinig bemiddelde jongens van Ieper 
voor studies in de rethorika, de wijsbegeerte , de godgeleerdheid en de rechten. 

 
3. Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder bemiddelden, 

voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en 
de geneeskunde. 

 
VERENIGDE STICHTING DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER 
 
Een beurs van 75 euro te voordele van: 
 
1. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze ontstentenis, van een jongeling uit 

Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere studies. 
 
2. de bloedverwanten van de stichter De Coster of van een jongeling uit Diksmuide, voor 

hogere studies. 
 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2009   138   
 

3. De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge, voor de 
studies in  de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. 

 
STICHTING DE CANDT-DE CORTWILLE 
 
Een beurs van 105 euro ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij 
ontstentenis, van een jongeling geboren te Veurne, of van iedere Belg voor drie jaar studies 
in de rechten. 
 
STICHTING DE GEEST 
 
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij 
deze ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden. 
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de 
humaniora. Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1 september 
2009. 
 
STICHTING DE MEYER en VAN VUURSBROECK 
 
Een beurs van 115 euro voor studies in de oude of moderne humaniora en voor alle hogere 
studies ten voordele van:                           
 
1. Weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het geslacht van 

Elisabeth VanVuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, respectievelijk moeder en oom 
van de stichter Steven De Meyer, de weinig bemiddelde jongens, geboren te Tielt, 
behorende tot het geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck, voornoemd, of van Victor De 
Meyer, vader van genoemde stichter, en de weinig bemiddelde jongens, geboren te Gent 
of in de aanpalende gemeenten, behorende tot het geslacht Lieven van Tessels. 

 
2. De weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4de humaniora + 3 jaar 

hogere studies + eventueel 1 jaar). 
 
STICHTING DEMEULENAERE 
 
Vijf beurzen van 230 euro ieder ten voordele van de bloedverwanten van de stichter voor de 
studies in de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. 
 
STICHTING FLANNEEL 
 
Een beurs van 70 euro ten behoeve van een jongeling van Brugge voor studies in de 
wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. Het bedrag van de beurs 
wordt teruggebracht op 37 euro voor studies in de humaniora. 
 
STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTIJNE 
 
Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter met recht 
van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelden voor studies in de oude 
humaniora en subsidiair voor beroepsstudies. 
 
STICHTING VAN DER WEERDE 
 
Een beurs van 65 euro voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de 
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde ten voordele van weinig bemiddelde 
jongelieden van Brugge of Aalst. 
 
STICHTING GHEKIERE 
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- Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24 december 1969, afgeleverd op 21 
januari 1985 door notaris Van  Soest te Hasselt, zal de Provinciale Commissie voor 
studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987 jaarlijks 
maximum 3 beurzen van minimum 250 euro toekennen. 

 
- Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de 

broeders van de stichter om het even in welke graad, zo meisjes als jongens, die hogere 
studies doen, dit is vanaf hun 18de jaar in een wettig erkende school in binnen- als 
buitenland. 

 
- Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist  de Commissie  bij het toekennen van 

de beurzen voorrang te verlenen aan de kandidaten van wie de ouders in het 
laatstgekende aanslagjaar, over het kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen moet 
blijken uit een officieel attest.        

 
Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest gevoegd worden betreffende de 
laatstgekende netto inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van de 
kandidaat. 
 
De aanvragen tot het bekomen van de voormelde beurzen moeten bij gefrankeerde brief aan 
de Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen, Burg 4, te 
Brugge voor 31 oktober 2009 gezonden worden. 
 
De aanvragen moeten volgende aanwijzingen bevatten: 
 
1. de stichting waarvoor men een beurs aanvraagt. 
2. de naam, de voornamen van de aanvrager, alsmede het beroep van zijn ouders.  
3. in welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs verzoekt, alsook  de aard van de 

studies. 
4. Bij de aanvraag dient eveneens een schoolattest gevoegd, waaruit blijkt welke studies 

zullen gevolgd worden in het school- of  academiejaar waarvoor de beurs wordt 
aangevraagd. 

5. De andere beurzen of openbare toelagen welke de verzoeker geniet. Indien hij er geen 
geniet zal hij het uitdrukkelijk vermelden. 

 
Bij de aanvragen moeten gevoegd worden: 
De geboorteakte van de aanvrager, een getuigschrift van goed gedrag en zeden door de 
gemeenteoverheid van de woonplaats van de ouders van de verzoeker afgeleverd, een 
getuigschrift van het schoolhoofd, stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van 
de beurs bewijzen of andere titels, die op de beurs recht geven. 
 
Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de stichter, moeten de bewijsstukken 
vergezeld gaan van een stamboom in tweevoud opgemaakt en bij iedere aanvraag gevoegd 
zijn. 
 
De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één  
te kunnen bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor ieder aangewezen stichting 
indienen: zij zullen namelijk de dagtekening en de plaats van hun geboorte er in vermelden 
en volgens het geval de studies welke zij gedurende het schooljaar 2009-2010 doen. 
 
Namens de Provinciale Commissie 
De secretaris      De voorzitter 
(get.) C.Catry      (get.) G.Roets-Denolf  
 
52. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
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Dienst en referte: Vl Gem. A/09/991/209-1 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen 
moeten aangebracht worden vanaf 1 juli 2009. 
 
Hoogachtend 
 
(get.) Paul Breyne 
Gouverneur 
 
Verpleegdag_lijst.pdf 
 
53. Omzendbrief BB 2009/02 – Toelichting bij de wijzigingen aan het 
Gemeentedecreet ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse 
wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 
1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 
december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren 
betreft 
 
Dienst en referte : A/09/999/208-1 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de districtsraden 
Aan de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven. 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 5 juni 2009 betreffende 
toelichting bij de wijzigingen aan het Gemeentedecreet ingevolge het decreet van 23 januari 
2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet en ingevolge het decreet van 30 april 2009 
houdende diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005 wat de 
regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren betreft. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2009, vanaf blz. 
44367 tot en met blz. 44387. 
 
Hoogachtend 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
54. Omzendbrief BB 2009/04 – Toelichting bij de wijzigingen aan het 
Provinciedecreet ingevolge het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het 
Provinciedecreet, het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse 
wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/verpleegdag_lijst.pdf
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provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 
1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 
december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren 
betreft. 
 
Dienst en referte : A/09/999/208-2 
 
Aan de deputaties van de provincies; 
Aan de voorzitters van de provincieraden; 
Aan de voorzitters van de raden van bestuur van de gewone provinciebedrijven en de 
autonome provinciebedrijven. 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 19 juni 2009 betreffende 
toelichting bij de wijzigingen aan het Provinciedecreet ingevolge het decreet van 30 april 2009 
tot wijziging van het Provinciedecreet, het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende 
diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005 wat de 
regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren betreft. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2009, vanaf blz. 
44388 tot en met blz. 44406. 
 
Hoogachtend 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
55. Wijziging aan het huishoudelijk reglement van de deputatie. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt de wijziging aan het huishoudelijk 
reglement van de deputatie van 16 april 2009 bekend gemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
De Provinciegriffier,  De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost  (get.) Dirk De fauw 
 

DE DEPUTATIE VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 55 en 178; 
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Gelet op de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de deputatie in zitting van 11 
januari 2007, en de aanvulling in zitting van 18 januari 2007;  
 
Overwegende het voorstel van gedeputeerde Jan Durnez; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
In hoofdstuk I: verslaggeving, artikel 1, wordt de laatste zin van de tweede alinea geschrapt. 
 
Artikel 2: 
In hoofdstuk I: verslaggeving, artikel 1, 3e alinea wordt volgende zin toegevoegd: 
“De gedeputeerde meldt aan de provinciegriffier en aan de provinciegouverneur wie zijn 
vervanger is gedurende zijn afwezigheid of verhindering.” 
 
Artikel 3: 
In hoofdstuk II: agenda, artikel 2, wordt in de tweede zin tussen “de dag vóór de dag van de 
vergadering” en “ een aanvulling op het ontwerp van agenda” de zinsnede “en de dag van de 
vergadering” gevoegd. 
 
Artikel 4: 
In hoofdstuk IV: notulen en beslissingen, artikel 11, wordt tussen het eerste en tweede 
opsommingsteken volgende opsomming gevoegd: 
“- de samenstelling van de agenda;” 
 
Brugge, 16 april 2009 
 
De provinciegriffier, De provinciegouverneur-voorzitter, 
Hilaire OST Paul BREYNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 van 2009 
 

56. Omzendbrief BB-2009/06 betreffende gemeentefiscaliteit : belasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten – 
modelreglement na de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen. 
57. Omzendbrief BB-2009/05 betreffende instructies voor het opstellen van de 
budgetten voor 2010 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
58. VASTSTELLING van de 2de budgetswijziging van het budget 2009. 
59. Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen. 
60. Provinciaal reglement Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen. 
61. Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen voor de natuur 
op de schoolsite. 
62. Ministeriële Omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones. 
63. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 14 
september 2009. 
64. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en jeugddienstverlening voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 
65. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het eerstelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening. 
66. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het tweedelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening. 
67. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek. 
68. Provinciaal reglement betreffende de subsidiering van de erfgoedsector in West-
Vlaanderen. 
69. Wijziging van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de 
toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, 
verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen 
met een handicap. 
70. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 
september 2009, voortgezet op 1 en 6 oktober 2009. 
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56. Omzendbrief BB-2009/06 betreffende gemeentefiscaliteit : belasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten – 
modelreglement na de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/2/09/990/AZ 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
 
Geacht college, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand heb ik de eer u hierna mededeling te geven van de omzendbrief 
BB-2009/06 van 11 september 2009 betreffende gemeentefiscaliteit : belasting op de ver-
spreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten – modelreglement 
na de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen (model belastingreglement in 
bijlage). 
 
De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
Belasting_drukwerk_REGL.pdf 
 
57. Omzendbrief BB-2009/05 betreffende instructies voor het opstellen van de 
budgetten voor 2010 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/09/990 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Aan de politiecolleges 
 
Geacht college, 
Geachte voorzitters, 
Geacht politiecollege, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2009/05 van 4 
september 2009 betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2010 en 
de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2009. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
58. VASTSTELLING van de 2de budgetswijziging van het budget 2009. 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2009/BW2 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Belasting_drukwerk_REGL.pdf
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VASTSTELLING 2de BUDGETSWIJZIGING 2009 
 
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet maken wij de beslissingen bekend 
van de Provincieraad dd. 25 juni 2009 houdende vaststelling van de tweede  wijziging van het 
budget 2009. Het Rekenhof meldt in haar brief ter advies van 2 juni 2009 dat het geen 
opmerkingen formuleert. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
Budgetwijz_BW2_2009_brief_Rekenhof.pdf 
 
59. Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Dienst en referte : Cultuur – 2009/C KR/A 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet maken wij de beslissing bekend 
van de provincieraad van 1 oktober 2009 houdende de wijziging van het Kunstenreglement 
van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Gunter Pertry 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen: 
 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 
bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen) 

- het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact (artikel 10) 
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 

sommige subsidies (artikel 4) 
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de 

controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers 

- het Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen van 29 september 2005, 
gewijzigd op 22 november 2007 

- na vier jaar werking van het Kunstenreglement dringt een grondige evaluatie zich op 
- de evaluatie door en het advies van de interdisciplinaire vergadering van 17 juni 2009 

samengesteld uit afgevaardigden van de commissies beeldende kunst, 
multidisciplinaire kunsten, muziek, podiumkunsten en taal en letteren van de Raad 
voor Cultuur 

- het voorstel van de deputatie 
 
Besluit: 
 
Enig artikel: 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Budgetwijz_BW2_2009_brief_Rekenhof.pdf
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De provincieraad stelt het gewijzigde Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen 
vast als volgt: 
 
Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen 
 
HOOFDSTUK I – DOELSTELLING 
 
Artikel 1 
 
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de 
kunstensector consolideren en verder stimuleren. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen voor de beoefening, de bevordering en de 
verspreiding van de kunsten in West-Vlaanderen.  
 
HOOFDSTUK 2 – BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
Artikel 2 
 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: organisaties of initiatieven of individuele 
kunstenaars die door de aard van de activiteiten (receptief en/of productief) en van de 
algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, zowel op artistiek 
inhoudelijk als op zakelijk vlak. 
 
Organisaties, initiatieven of individuele kunstenaars worden hierna organisatie genoemd. 
 
HOOFDSTUK 3 – SOORTEN SUBSIDIES 
 
Artikel 3 
 
Binnen dit reglement zijn er vier soorten subsidies: 
 
§ 1 Convenantsubsidie 
 
Een convenantsubsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-
Vlaanderen erkend is als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen. Met de 
kunstenambassadeur wordt een convenant afgesloten voor een periode van vier jaar. Hierin 
wordt ook de convenantsubsidie voor deze periode principieel vastgelegd. De erkenning 
vervalt aan het einde van deze periode, waarna ze opnieuw kan aangevraagd worden.  
 
§ 2 Structurele subsidie 
 
Een structurele subsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-
Vlaanderen erkend is als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. De erkenning 
geldt voor een periode van twee jaar, waarna ze opnieuw kan aangevraagd worden. 
Bij de erkenning wordt principieel de structurele subsidie aan de kunstenorganisatie 
gedurende de twee jaar van de erkenning vastgelegd.  
 
§ 3 Projectsubsidie 
 
Een projectsubsidie is een subsidie die betrekking heeft op een in tijd en in ruimte afgebakend 
initiatief, zowel inhoudelijk als financieel als qua personeel. Voor een identiek project kan aan 
dezelfde organisatie slechts driemaal een projectsubsidie worden toegekend. 
 
§ 4 Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
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Een Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is een forfaitaire subsidie. De organisatie die een 
nationale/internationale wedstrijd uitschrijft voor de beoefening en de bevordering van de 
kunsten, kan deze ‘Prijs’ aanvragen. Deze Prijs is bestemd voor een van de laureaten van 
bedoelde nationale/internationale wedstrijd.  
 
HOOFDSTUK 4 – Toepassingsgebied 
 
Artikel 4 
 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: 
 
§ 1 Organisaties voor beeldende kunsten 
 
Hieronder vallen onder meer: 

- de organisaties voor beeldende kunsten die publieksgerichte initiatieven ontwikkelen 
binnen het veld van de beeldende kunsten: architectuur, beeldende kunst, 
kunstambachten, vormgeving, film, en/of audiovisuele kunsten; 

- de organisaties voor beeldende kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel 
en/of in groep leert omgaan met de beeldende kunsten; 

- tijdschriften en publicaties i.v.m. beeldende kunsten.  
 

§ 2 Organisaties voor letterkunde  
 
Hieronder vallen onder meer: 

-  de organisaties voor letterkunde en voor taal die publieksgerichte initiatieven 
ontwikkelen binnen het veld van de Nederlandse letteren en taal; 

-  de organisaties voor letterkunde en voor taal die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij  men 
individueel en/of in groep leert omgaan met letterkunde en/of taal; 

-  tijdschriften en publicaties i.v.m. letterkunde en i.v.m. taal. 
 
§ 3 Organisaties voor muziek 
 
Hieronder vallen onder meer: 

- de organisaties die instrumentale en/of vocale muziek (re)creëren; 
- de concertorganisaties die regelmatig concerten organiseren en de festivalorganisaties 

die zich toeleggen op het organiseren, binnen een welbepaalde tijdspanne, van 
muzikale manifestaties; 

- de organisaties voor muziek die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten 
(beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of in 
groep leert omgaan met muziek; 

- tijdschriften, publicaties en opnames i.v.m. muziek. 
 
§ 4 Organisaties voor de podiumkunsten 
 
Hieronder vallen onder meer: 

 
- de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst die zich toeleggen op het 

teksttheater; 
- de organisaties voor dans waarbij het bewegen van het menselijk lichaam de 

belangrijkste uitdrukkingsvorm is en de organisaties voor muziektheater waarbij 
muziek, in hoofdzaak live uitgevoerd, met theatrale vormen verbonden wordt; 

- de organisaties voor podiumkunsten die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten 
(beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men  individueel en/of in 
groep leert omgaan met podiumkunsten; 

- tijdschriften en publicaties i.v.m. podiumkunsten. 
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§ 5 Organisaties voor multidisciplinaire kunsten 
 
Hieronder vallen onder meer: 

- de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die publieksgericht initiatieven 
ontwikkelen met ten minste twee verschillende kunstenmateries op een gelijkwaardige 
wijze; als kunstenmateries komen alle hierboven vermelde disciplines in aanmerking; 

- de kunstencentra die op een continue wijze publieksgerichte initiatieven organiseren 
voor diverse kunstenmateries;  

- de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel 
en/of in groep leert omgaan met ten minste twee verschillende kunstenmateries; 

- de tijdschriften en publicaties i.v.m. multidisciplinaire kunsten (over ten minste twee 
verschillende kunstmateries). 

 
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 5 
 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de organisatie voldoen aan 
alle volgende algemene voorwaarden: 
 

a. een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk zijn en opgericht zijn 
met als hoofddoel het kunstleven in (West-)Vlaanderen te beoefenen, te bevorderen, 
te verspreiden of een individueel kunstenaar zijn; 

b. de (hoofd)activiteit waarvoor de organisatie een subsidie aanvraagt moet zich afspelen 
binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen of er worden gecreëerd 
en/of gerealiseerd en als dusdanig een meerwaarde betekenen voor de Provincie 
West-Vlaanderen; 

c. de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de 
uitwerking van de activiteiten; 

d. een boekhouding hebben zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale 
subsidie kan controleren.  

 
§ 2 Volgende initiatieven komen niet in aanmerking:  
 

- initiatieven die van louter lokaal belang zijn; 
- als hobbywerking beschouwd kunnen worden; 
- georganiseerd worden door of voor een commerciële organisatie of commerciële 

doeleinden nastreven;  
- georganiseerd worden door of voor onderwijsinstellingen; 
- georganiseerd worden door of voor musea; 
- georganiseerd worden door of voor overheidsinstellingen (uitzondering: Prijs van de 

Provincie West-Vlaanderen kan wel aangevraagd worden door overheden of 
overheidsinstanties); 

- door de Provincie West-Vlaanderen worden gesubsidieerd op basis van andere 
provinciale reglementen of waarvoor specifieke kredieten zijn ingeschreven op de 
begroting van de Provincie West-Vlaanderen. 

 
HOOFDSTUK 6 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Artikel 6: specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor convenantsubsidie 
 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning: 
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Om in aanmerking te komen voor een convenantsubsidie, moet de organisatie erkend zijn 
door de Provincie West-Vlaanderen als kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen. 
Om in aanmerking te komen voor de titel kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen moet de organisatie nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar bestaan en hierbij een uitzonderlijke, professionele en 
aantoonbare kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen; 

b. een kunstenkoploper zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. toonaangevend zijn binnen zijn discipline(s); 
d. blijk geven van een algehele professionaliteit; 
e. een vaste waarde zijn en tezelfdertijd een open ingesteldheid vertonen t.o.v. nieuwe 

tendensen; 
f. zowel binnen de provincie West-Vlaanderen als erbuiten een dusdanig niveau en een 

dusdanige uitstraling hebben, dat de organisatie zich zelfs op internationaal vlak als 
vaandeldrager van het culturele leven van West-Vlaanderen kan bewijzen; 

g. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel dossier 
kunnen voorleggen waaruit een verdere, uiterst kwaliteitsvolle werking blijkt in de 
eerstkomende vier jaar. 

 
§ 2 Criteria voor convenantsubsidie: 
 
De grootte van de convenantsubsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn 
 ervaring en reputatie 
 profilering en (langetermijn)visie 
 positionering in het veld 
 samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
 professionele kwaliteit 
 element creatie 
 innoverend en experimenteel karakter  
 onontgonnen materies 
 blinde vlekken in het kunstenlandschap 
 
- budget: van belang zijn 
 begroting  
 verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
 financiële haalbaarheid 
 budgetbeheer  
 
- publiek: van belang zijn 
 publiekswerving 
 nieuwe doelgroepen 
 aandacht voor jongeren 
 communicatie 
 promotie 
 spreiding over de provincie 
 

Artikel 7: Specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor structurele 
subsidie 
 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning: 
 
Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie, moet de organisatie erkend zijn 
door de Provincie West-Vlaanderen als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 
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Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de organisatie nog voldoen aan alle 
volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare, 
kwaliteitsvolle kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-
Vlaanderen; 

b. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
d. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-

Vlaanderen kunnen aantonen; 
e. minimaal een regionale impact en uitstraling realiseren; 
f. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en 

financieel dossier voor het eerstkomende jaar kunnen voorleggen. 
 

Criteria: 
 
§ 2 Criteria voor structurele subsidie: 
 
De grootte van de structurele subsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn: 
 ervaring en reputatie 
 professionaliteit 
 profilering en (langetermijn)visie 
 positionering in het veld 
 samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
 artistieke kwaliteit 
 element creatie 
 innoverend en experimenteel karakter  
 onontgonnen materies 
 blinde vlekken in het kunstenlandschap 
 
- budget: van belang zijn: 
 begroting  
 verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
 financiële haalbaarheid 
 budgetbeheer  
 
- publiek: van belang zijn: 
 publiekswerving 
 nieuwe doelgroepen 
 aandacht voor jongeren 
 communicatie 
 promotie 
 spreiding over de provincie 

 
Artikel 8: Specifieke voorwaarden en criteria voor projectsubsidie 
 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor projectsubsidie: 
 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet de organisatie nog voldoen aan 
alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
b. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
c. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-

Vlaanderen kunnen aantonen;  
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d. minimaal een regionale impact en uitstraling kunnen realiseren; 
e. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel 

projectdossier kunnen voorleggen. 
 
§ 2 Criteria voor projectsubsidie: 
 
De grootte van de projectsubsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn: 
 ervaring en reputatie 
 professionaliteit 
 huidige profilering en visie 
 positionering in het veld 
 samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
 artistieke kwaliteit 
 element creatie 
 innoverend en experimenteel karakter  
 onontgonnen materies 
 blinde vlekken in het kunstenlandschap 
 
- budget: van belang zijn: 
 begroting  
 verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
 financiële haalbaarheid 
 budgetbeheer  
 
- publiek: van belang zijn: 
 publiekswerving 
 nieuwe doelgroepen 
 aandacht voor jongeren 
 communicatie 
 promotie 
 spreiding over de provincie 

 
Artikel 9: Specifieke voorwaarden en criteria voor de Prijs van de Provincie West-
Vlaanderen 
 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen: 
 
Om in aanmerking te komen voor een ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ moet de 
organisatie nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. de Provincie West-Vlaanderen als waarnemer uitnodigen voor de jurering en voor 
de prijsuitreiking, zodat zij zich eventueel kan laten vertegenwoordigen door een 
afgevaardigde; 

b. de titel ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ expliciet gebruiken en vermelden in 
alle drukwerk met betrekking tot de uitslag van de wedstrijd. 

c. het door de provincie toegekende bedrag dient integraal en onverdeeld aan één 
laureaat van de wedstrijd toegekend te worden 

Deze ‘Prijs’ kan gecombineerd worden met een convenant-, een structurele of een 
projectsubsidie binnen dit reglement. 
 
§ 2 Criteria voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen: 
 
De grootte van de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is afhankelijk van de mate waarin 
aan volgende criteria beantwoord wordt:  
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- (meer)waarde voor de Provincie West-Vlaanderen 
- renommee van de wedstrijd 
- ervaring van de organisatie 
- grootte van de beschikbare prijzenpot voor deze wedstrijd 

 
HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIEAANVRAAG, PROCEDURE EN AFHANDELING 

 
Artikel 10 
 
Stap 1: Samenstellen van het aanvraagdossier 
 
Een volledig dossier bestaat uit het volledig ingevulde provinciale subsidieaanvraagformulier, 
aangevuld met de gevraagde bewijsstukken.  
 
Iedere aanvraag tot erkenning en/of de subsidie in het kader van dit kunstenreglement moet 
gebeuren met dit formulier. 
 
Dit formulier kan aangevraagd worden bij de provinciale dienst Cultuur, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries of gedownload van www.west-vlaanderen.be/kunsten. 
 
In dit formulier worden o.m. volgende zaken gevraagd: 

- voor welke erkenning of subsidie de organisatie een aanvraag indient; 
- inlichtingen i.v.m. de organisatie (naam, doelstelling, statuten, samenstelling dagelijks 

bestuur, identificatie van het secretariaat, rekeningnummer enz.); 
- inhoudelijke uiteenzetting/motivering van de werking/initiatief/project; 
- gegevens i.v.m. de financiële repercussies (gedetailleerde begroting in inkomsten en 

uitgaven); 
- eventueel ook informatie i.v.m. vroegere werking (activiteitenverslagen, 

goedgekeurde rekeningen inkomsten en uitgaven, het aangevulde formulier over de 
reservevorming met de gevraagde bewijsstukken enz.); 

- bewijsstukken, zoals publicaties of ander relevant drukwerk. 
 
Stap 2: Indienen van het aanvraagdossier 
 
Alle subsidieaanvragen moeten zowel schriftelijk als elektronisch ingediend worden: 

- schriftelijk in een exemplaar aan Provinciehuis Boeverbos, Dienst Cultuur, Afdeling 
Kunsten, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries;  

- elektronisch aan de contactpersonen voor de discipline van toepassing vermeld in het 
aanvraagformulier. 

 
Aanvraag voor erkenning als kunstenambassadeur en convenantsubsidie indienen: 

- voor de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen: voor  
1 december van het vorige kalenderjaar; 

- voor de jaarlijkse convenantsubsidie: voor 1 april van het huidige kalenderjaar.  
 

Aanvraag voor erkenning als kunstenorganisatie en structurele subsidie indienen: 
- voor de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen: voor  

1 december van het vorige kalenderjaar;  
- voor de jaarlijkse structurele subsidie: voor 1 april van het huidige kalenderjaar. 

 
Aanvraag voor projectsubsidie indienen: 

- voor 1 december van het jaar voor het kalenderjaar waarin het project start. 
 
Aanvraag voor Prijs van de Provincie West-Vlaanderen indienen: 

- zes maanden voor de jurering van de wedstrijd. 
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Stap 3: Administratieve controle 
 
Alle subsidieaanvragen worden door de dienst Cultuur gecontroleerd: 

- beantwoordt de organisatie aan de algemene voorwaarden? 
- zijn de gevraagde bewijsstukken als afrekening, begroting enz. toegevoegd? 
- is er voldoende inhoudelijke informatie, zodat de bevoegde commissie het dossier kan 

beoordelen? 
De provinciale administratie stuurt aan alle organisaties binnen de 14 dagen een 
ontvangstmelding. Ontbrekende of bijkomend opgevraagde informatie dient de dienst Cultuur 
te bereiken binnen de 14 dagen nà het versturen van de ontvangstmelding. 
 
Stap 4: Adviezen door de bevoegde commissies 
 
Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de bevoegde commissies van de 
Provinciale Raad voor Cultuur: 

- Provinciale Adviescommissie voor Beeldende Kunst 
- Provinciale Adviescommissie voor Letteren en Taal 
- Provinciale Adviescommissie voor Muziek 
- Provinciale Adviescommissie voor Podiumkunsten 
- Provinciale Adviescommissie voor Multidisciplinaire Kunsten 

 
Zij zijn respectievelijk bevoegd voor de materies beeldende kunsten, letteren en taal, muziek, 
podiumkunsten en multidisciplinaire kunsten. 
Na de besprekingen in de vijf commissies kan op vraag van de dienst Cultuur en/of een of 
meerdere commissies een interdisciplinaire vergadering plaatsvinden met afgevaardigden uit 
elke commissie ter evaluatie van de uitgebrachte adviezen.  
De interdisciplinaire vergadering is enkel bevoegd om zo nodig, rekening houdend met het 
totale beschikbare budget en na onderlinge afweging van de door de commissies 
geadviseerde subsidiebedragen, aanpassingen in die bedragen voor te stellen. 
 

Convenantsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

- de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen; 
- de inhoud van de convenantteksten (opdrachten/realisaties en/of return in ruil 

  voor de convenantsubsidie); 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  
- de jaarlijkse controle op het vervullen van de opdrachten/realisaties en/of 

  return in ruil voor de convenantsubsidie. 
 
Structurele subsidie 

- De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 
- de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen; 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  

 
Projectsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

- de waarde van het project; 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria.  

 
Stap 5: Beslissing door de deputatie 
 
Convenantsubsidie 
 
De deputatie verleent de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen. Zij kan ook de erkenning tussentijds opheffen. Tussen de Provincie West-
Vlaanderen en kunstenambassadeur wordt een convenant afgesloten voor een periode van 
vier jaar, waarin bepaald wordt welke opdrachten/realisaties en/of return de organisatie 
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uitvoert in ruil voor de convenantsubsidie. Na deze periode van vier jaar loopt de erkenning 
automatisch af, waarna ze opnieuw kan aangevraagd worden. 
 
Structurele subsidie 
 
De deputatie verleent de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 
De erkenning is geldig voor een periode van twee jaar, waarna ze opnieuw kan aangevraagd 
worden. De deputatie kan ook de erkenning tussentijds opheffen. 
De deputatie bepaalt de grootte van de structurele subsidie voor de duur van de 
erkenningsperiode. 
 
Projectsubsidie 
 
De deputatie bepaalt de grootte van de projectsubsidies. 
 
Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
 
De deputatie beslist over de toekenning en het bedrag van deze Prijs van de Provincie West-
Vlaanderen. 
Het bedrag van de ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ kan het bedrag van de laureaat 
van de Provinciale Prijzen uitgeschreven door de Provincie West-Vlaanderen niet 
overschrijden. 
 
Elke beslissing van de deputatie wordt schriftelijk meegedeeld. 
 
Stap 6: Provinciale herkenbaarheid en return 
 
In het subsidiebesluit en/of de convenant staan ook de specifieke vereisten met betrekking 
tot de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform het Provinciaal 
reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie 
d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen. 
 
Stap 7:Uitbetaling van de toegekende subsidie 
 
Samen met de schriftelijke mededeling van de deputatie wordt opdracht gegeven tot 
uitbetaling van de toegekende subsidie. De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een 
overschrijving op de post- of bankrekening van de subsidiënt, overeenkomstig de 
gedragsregels van de provinciale comptabiliteit. 
 
Bij een convenantsubsidie en bij een structurele subsidie is het provinciaal reglement van  
19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers van 
toepassing. 
 
Bij een projectsubsidie is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige subsidies van toepassing. Bij een projectsubsidie 
geschiedt de uitbetaling in twee termijnen (60 % voorschot en 40 % saldo). Het saldo kan 
pas uitbetaald worden als enerzijds de eigen inhoudelijke eindevaluatie en de eindafrekening 
van het project werden ingediend en anderzijds het project een gunstige evaluatie kreeg van 
de bevoegde commissie. De eindevaluatie en de eindafrekening moeten ingediend worden 
uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het project gestart is 
en in elk geval binnen de vier maanden na afloop van het project. Het principe van de 
tekortsubsidiëring is ook van toepassing.  
 
Bij een ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ bezorgt de organisatie binnen de twee 
maanden na afloop van de proclamatie de uitslag en de eindafrekening van de wedstrijd aan 
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de dienst. Indien de organisatie de ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ niet toegekend 
heeft, wordt het bedrag van de ‘Prijs’ teruggevorderd. 
 
HOOFDSTUK 8 – SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 11: Controle  
 
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden 
waarvoor ze bestemd is. 
Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, 
intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde 
voorschot). 
 
Artikel 12: Wijzigingen 
 
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het 
niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie het 
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 
 
Artikel 13: Uitzondering 
 
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 
advies van de bevoegde commissie. 
 
De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing 
verlenen van sommige voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De organisatie moet 
daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Artikel 14: Overgangsmaatregel 
 
De erkenning van de kunstenorganisaties erkend op basis van het Kunstenreglement van 29 
september 2005 of het gewijzigde Kunstenreglement van 22 november 2007 vervalt op 1 
november 2009. Deze organisaties kunnen opnieuw erkenning aanvragen volgens de 
bepalingen van dit reglement voor 1 december 2009. 
 
Artikel 15: citeeropschrift 
 
Dit reglement wordt aangehaald als ‘Kunstenreglement’ 
 
Artikel 16: Inwerkingtreding 
 
Dit gewijzigde reglement treedt in werking op 1 november 2009 en vervangt daarmee het 
Kunstenreglement (d.d. 29 september 2005, gewijzigd d.d. 22 november 2007) 
Brugge, 1 oktober 2009 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
Hilaire OST       Jean DE BETHUNE 
 
60. Provinciaal reglement Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Dienst en referte : Cultuur / IV/A-1-d 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
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het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 1 oktober 2009 tot  vaststelling 
van het Provinciaal Reglement Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Gunter Pertry 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT CULTUURPRIJS VAN DE PROVINCIE 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 de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen) 
- het provinciaal reglement in verband met de Cultuurprijs van de Provincie West-

Vlaanderen van 7/02/1991 
- het besluit van de provincieraad met betrekking tot de provinciale kunstprijzen en –

wedstrijden van 29/03/2001 
- na vier keer de cultuurprijs uitgereikt te hebben en na 18 jaar toepassing van het huidige 

reglement, dringt zich een actualisering op 
- het advies van het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-

Vlaanderen van 4 maart 2009 met voorstellen tot wijziging van het bestaande reglement;  
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De Provincie West-Vlaanderen stelt, sinds 1991, een vijfjaarlijkse cultuurprijs in. 
Hieraan is een bedrag verbonden van 12.500 euro. 
 
Artikel 2: De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die op uitzonderlijke wijze 
heeft bijgedragen tot de uitstraling en de verspreiding van de cultuur, in de ruimste zin van 
het woord. De persoon is in West-Vlaanderen geboren of is ten minste vijf jaar wettig in de 
provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd. De organisatie is ten minste vijf jaar actief in de 
provincie West-Vlaanderen.  
 
De kandidaten worden voorgedragen door het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur 
van de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Artikel 3: De cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen wordt toegekend door de 
Deputatie, op advies van een jury, voorgezeten door een extern jurylid.  
Deze jury bestaat uit vijf leden met stemrecht en wordt door de Deputatie benoemd, op 
advies van het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-
Vlaanderen. De bevoegde gedeputeerde of zijn afgevaardigde kan in de jury zetelen als 
waarnemer. 
 
De Deputatie beslist over de toekenning van de prijs, na kennisneming van het verslag van de 
jury. Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep. 
 
Artikel 4: Het secretariaat berust bij de Dienst voor Cultuur. De waarnemer uit de deputatie 
of zijn afgevaardigde en de secretaris van de jury hebben geen stemrecht. 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Hilaire OST Jean DE BETHUNE 
 
61. Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen voor de natuur 
op de schoolsite. 
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Dienst en referte : dienst MiNaWa/NME 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 1 oktober 2009 tot 
vaststelling van het Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen voor de 
natuur op de schoolsite. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Namens de deputatie, De Provinciegriffier,  De Gedeputeerde voor leefmilieu, natuur-  
De Provinciegriffier      en landschappen, 
(get.) Hilaire Ost             (get.) Guido Decorte 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Neemt de volgende motieven in overweging: 

 
- De provincie heeft de uitdrukkelijke ambitie om scholen te ondersteunen op het vlak van 

natuur- en milieu-educatie, en doet dat onder meer in de context van MOS (Milieuzorg Op 
School); 

 
- In dit verband vormt de kennismaking met diverse streekeigen natuurwaarden, net zoals de 

waardering en de zorg voor die natuur, een van de belangrijkste aandachtspunten in de 
natuur- en milieu-educatieve benadering van leerlingen; 

 
- Heel wat West-Vlaamse scholen hebben in de loop der tijd nu net veel van hun 

groenelementen opgegeven; 
 
Houdt rekening met deze context en met: 

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen 

- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 

- art.2 van het provinciedecreet, in het bijzonder de bovenlokale taakbehartiging 
- de artikelen 65, eerste lid en 85 van de provinciewet; 
- het voorstel van de deputatie; 
- het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 

provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12/05/05 en latere wijzigingen. 
-  

BESLUIT: 
 
Hoofdstuk 1: doel van de subsidie 
 
Artikel 1 - algemene doelstelling 
 
De provincie streeft naar een verhoging van de natuurwaarden op de West-Vlaamse schoolsites en 
naar een educatieve valorisering daarvan.   
West-Vlaamse scholen die projecten voorzien ter verhoging van de natuurwaarden van hun 
schoolsite en dit educatief willen aanwenden ten aanzien van hun leerlingen, kunnen -onder 
bepaalde voorwaarden die rekening houden met het provinciaal milieu- en natuurbeleid- rekenen op 
financiële ondersteuning. 
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Hoofdstuk 2: ontvankelijkheidsaspecten 
 
Artikel 2 - de aanvrager 
 
De aanvrager: 
- is een erkende school of vestiging van een school, d.w.z. is subsidieerbaar door het departement 

onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
- is gevestigd in West-Vlaanderen. 
 
Artikel 3 - projectinhoud en -omvang 
 
Een project moet een of meer van volgende elementen omvatten om in aanmerking te komen voor 
subsidiëring: 

- planning ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:  
o inhuren van externe expertise bij terreinprospectie,  
o opmaak van inrichtingsplannen,  

- terreinvoorbereiding, terreininrichting en uitzonderlijk beheer ; niet-limitatieve opsomming 
van mogelijke onderdelen:  
o uitbraak van verhardingen,  
o natuurtechnische graafwerken (ifv plaggen, poelen, …),  
o voorzien van afrasteringen,  
o beplantingswerken met streekeigen groen,  
o materialen (palen, folie, boombeschermers, …) 

- informatie / sensibilisatie / educatie ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:  
o éénmalige investeringskosten (informatieve bebording, veldwerkmateriaal …) 

- aankoop van klein tuingereedschap voor de leerlingen. 
 
De door de provincie aanvaarde projectkosten moeten minimaal 250 EUR bedragen om in 
aanmerking te komen voor subsidie. 
 
Het project heeft een educatieve meerwaarde en wordt geïntegreerd in de klas- en schoolwerking.  
 
Voor de planning, uitvoering, en opvolging van het project wordt een breed draagvlak (schoolteam, 
leerlingen, ouders, buurt, gemeente, natuurvereniging, …) gecreëerd. 
 
Voor de aanleg worden de meest ecologische keuzes gemaakt (cfr brochure ‘De ecologische 
siertuin’). 
 
Artikel 4 - het aanvraagdossier 
 
Om subsidie te kunnen genieten voor een “project moet de aanvrager een aanvraagdossier richten 
aan de deputatie, Dienst MINAWA, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Brugge Sint-Andries 
 
Het aanvraagdossier moet ten minste de volgende documenten bevatten: 
 
Het standaard aanvraagformulier volledig ingevuld, met gegevens over de aanvrager (volgens het 
model vastgesteld door de deputatie). 
Een projectbeschrijving die een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag mogelijk maakt, moet 
volgende elementen bevatten: 

- Situering van de school in zijn bredere omgeving op kaart 
- Bij inrichtingswerken,  

o een plattegrond met de uitgangssituatie 
o een plattegrond met de gewenste finale situatie (evt. opgesplitst in detailplannen)   

- duidelijke schriftelijke toelichting bij het project, minimaal:  
o doelstellingen van het project  
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o soortenlijsten, plantmaten van struiken/bomen, aantallen, voor zover mogelijk andere 
nuttige kwantitatieve gegevens (bvb. “begroende” oppervlakte) 

o geplande/concrete educatieve werking rond het project 
- een werkplanning voor het project  
- de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  

o eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige 
vergunningsaanvragen 

o geplande uitgaven gestaafd aan de hand van bestekken en/of offertes 
o eventuele gegevens over de voorgeschiedenis van het project  

- Een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle aangesproken 
bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal (indien van 
toepassing 
o investeringskosten  
o andere relevante kosten. 
 

Artikel 5 - tijdstip waarop projecten ingediend kunnen worden 
 
Per jaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd:  
- de eerste met 1 maart als uiterste indiendatum,  
- eventueel een tweede – onder voorbehoud van de beschikbaarheid van middelen – met 1 

oktober als uiterste indiendatum.  
 

Hoofdstuk 3: beoordeling 
 
Artikel 6 - inhoudelijke toetsingscriteria  
 
De aanvraagdossiers worden chronologisch volgens datum van indiening afgehandeld. 
 
Bij de behandeling van de aanvragen wordt nagegaan in welke mate met het ingediende project 
“natuurwinst” wordt gerealiseerd en er educatieve acties op klasniveau worden aan gekoppeld, vb. in 
het kader van het thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School).  Enkel verfraaiing van 
het schooldomein, zonder educatieve acties aan gekoppeld, wordt niet gesubsidieerd. 
 
De projecten moeten passen in:  

- de provinciale visie rond ‘de ecologische siertuin’ (zoals verwoord in de provinciale brochure 
hieromtrent), 

- de provinciale visie rond ‘streekeigen groen’ (zoals verwoord in de provinciale “plant goed!” 
gidsen), 

- provinciale soortenbeschermingsplannen, 
- de principes van duurzaam bouwen (duurzame materiaalkeuze: FSC gelabeld- of 

kastanjehout - recyclagematerialen, waterdoorlaatbaarheid van verhardingen, 
productgebruik …), 

- een concreet of gepland educatief project rond natuur en milieu, waar de geplande 
werken/investeringen deel van uitmaken en waaruit blijkt dat acties op klasniveau de finale 
betrachting zijn, vb. thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School). 

 
Na het indienen van een aanvraagdossier kan een provinciale vertegenwoordiger ter plaatse komen 
om advies te geven en indien nodig het dossier bij te sturen.  
 
Hoofdstuk 4: - de financiële ondersteuning 
 
Artikel 7 - basissubsidie 
 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten 
kan de deputatie subsidies verlenen voor projecten rond de vergroening van de schoolsite.   
 
Als basissubsidie geldt 85 % van de door de deputatie aanvaarde kosten. 
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Het globaal bedrag van alle subsidies, provinciale en andere, mag per project nooit 85 % van 
de bewezen kosten overschrijden. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies of 
lopende subsidieaanvragen te vermelden bij de subsidieaanvraag.  
 
Per project wordt maximaal 5000 euro subsidie per jaar toegekend. 
   
Artikel 8 - aanvaarde kosten 
 
De subsidie slaat enkel op de investeringskosten, ingehuurde expertise of diensten, niet op andere 
werkingskosten.  
 
Niet educatief geïnspireerde harde infrastructuur (paden, verhardingen…) kan maximaal 20 % van 
de totale projectkost bedragen.  
 
Artikel 9 - procedure en uitbetaling 
 
De vraag tot uitbetaling van de subsidie bevat volgende stukken:  

- een summier projectverslag (ca. 3 blz.) over de uitvoering, 
- een overzicht van de uitgavenfacturen (en inkomsten) van het project, 
- een verslagformulier in het kader van de provinciale reglementering op de 

herkenbaarheid. 
 
De uitbetaling gebeurt nadat deze stukken werden voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar ná 
de goedkeuring.   
 
De financiële verrichtingen zijn volledig onderworpen aan de geldende reglementering van de 
provinciale boekhouding. 

 
Hoofdstuk 5: - slotbepalingen 
 
Artikel 10 - inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/03/2006 tot en met 31.12.2009.   
De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Artikel 11 - evaluatie 
 
Met het oog op bijsturing en eventuele verderzetting wordt de impact van dit subsidiereglement 
geëvalueerd vóór 31/12/2009.  Daarbij zal in het bijzonder de “groenwinst” en de “educatieve 
meerwaarde” van de projecten worden beoordeeld.   
 
Artikel 12 - sancties en betwistingen 
  
De deputatie behoudt binnen de wettelijke grenzen het recht op controle van uitgevoerde projecten 
en inzage van stukken ter plaatse.   
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de bestemming van het goed of de uitgevoerde werken niet te 
veranderen gedurende ten minste 10 jaar, ingaand op 1 januari het jaar na de goedkeuring van de 
aanvraag.  
 
Bij vaststelling van inbreuken tegen de modaliteiten uit het subsidiebesluit van de deputatie kan de 
subsidie steeds worden teruggevorderd.  
 
De deputatie behoudt beslissingsbevoegdheid voor alle zaken die niet door dit reglement geregeld 
zijn. 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
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(get.) H. Ost (get.) J. de Bethune 
 
62. Ministeriële Omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/2009/OB/4/1 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 46 
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten 
behoeve van de politiezones. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2009 (blz. 56240 tem blz. 
56313). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
63. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 14 
september 2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 14 september 2009 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 14 SEPTEMBER 2009 
 
1. De provincieraad heeft kennis genomen van volgende ontslagen: 

- Jan Durnez als gedeputeerde en provincieraadslid 
- Wilfried Vandaele als provincieraadslid 
- Dirk De fauw als gedeputeerde 

 
2. De provincieraad heeft de geloofsbrieven van de opvolgers Els Morlion en Jef Pollentier 

onderzocht. 
 

3. Volgende personen hebben de eed afgelegd als provincieraadslid: Els Morlion en Jef Pollentier. 
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4. De provincieraad heeft op basis van de akte van voordracht van de kandidaat‐gedeputeerde de 
heer Dirk De fauw verkozen als gedeputeerde. De heer De fauw neemt daarbij in afwijking van 
artikel 45 en bij toepassing van artikel 50 van het provinciedecreet de rang in van degene die hij 
vervangt, i.c. Jan Durnez als eerste gedeputeerde. 

 
5. De provincieraad heeft op basis van de akte van voordracht van de kandidaat‐gedeputeerde de 

heer Guido Decorte verkozen als gedeputeerde, in vervanging van de heer Dirk De fauw. Zoals 
voorzien in artikel 45 van het provinciedecreet neemt de heer Decorte de rang in van zesde 
gedeputeerde. 

 
6. Volgende personen hebben de eed afgelegd als gedeputeerde: Dirk De fauw en Guido Decorte. 
 
7. De provincieraad heeft kennis genomen van de gewijzigde bevoegdheden van de leden van de 

deputatie. 
 
64. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en jeugddienstverlening voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 
 
Dienst en referte : dienst welzijn 985590  
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van 24 september 2009. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 
42 §3 (de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast) 

- Het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2008 – 2013 
- Het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid 
- Het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden 
- De integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk is nog 

enigszins problematisch  
- Bij de subsidiëring is aangewezen gebleken strikte modaliteiten vast te stellen 
- Na evaluatie volgend op het eerste toepassingsjaar, dringen wijzigingen, op vraag van 

de sector, zich op 
- Het advies van de Provinciale Jeugdraad over de wijziging van het provinciaal 

reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en jeugddienstverlening 
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren gegeven op 26.08.09 

- Het voorstel van de deputatie 
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Besluit: 
 
Artikel 1: 
 
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Basissubsidie: 
 
1. Bewezen kosten voor een in West‐Vlaanderen gevestigd secretariaat worden gesubsidieerd voor 

maximaal 50 % en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Een secretariaat dat in West‐Vlaanderen gevestigd is, is vrij toegankelijk voor zijn leden en het 
publiek gedurende minstens 8 uren per week, gespreid over de kantoor‐ en vrije tijdsuren. Deze 
openingsuren hebben een permanent karakter en worden algemeen bekend gemaakt. 

2. Bewezen kosten voor de aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor maximaal 50 
% en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of 
secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 

 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het 
aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
 
Artikel 2: 
 
Artikel 6 punten 1 en 4 worden vervangen door volgende teksten: 
 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
 
1. De jeugdorganisaties die binnen dit reglement een provinciale subsidie verkrijgen, kunnen 

ook een ‘omkaderingssubsidie’ verwerven, bovenop de werkingssubsidie. Het totaal van 
de toegekende omkaderingssubsidies bedraagt 40 % van het beschikbare krediet, na 
toekenning van de basissubsidies. Per werknemer dient een kopie van de loonfiche(s) te 
worden bezorgd, uitgereikt ten behoeve van de administratie der directe belastingen. De 
omkaderingstoelage bedraagt maximum 80 % van het bedrag van de loonlast vermeld op 
de loonfiche. 
Het aantal in aanmerking komende werknemers wordt per organisatie beperkt tot max. 5 
voltijdsequivalenten.  
In het geval van een gemeentelijke vzw wordt de in aanmerking komende loonlast 
beperkt tot één fulltime equivalent. 
Bij een interprovinciale werking wordt de loonlast, vermeld op de loonfiche(s) van de 
interprovinciale organisatie gedeeld in overleg met de andere provincie(s) waarin de 
organisatie werkzaam is. 
 

4. Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare initiatieven en 
waarvan de meerderheid uit West‐Vlaamse deelnemers bestaat, komen in aanmerking. Dit voor 
zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend werden aan de betoelaagde 
jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of betalingsbewijs met een duidelijke omschrijving 
van de geleverde goederen of prestaties, de betrokken leverancier, de gesubsidieerde 
jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven kunnen 
ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van 
dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
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De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in 
aanmerking voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren steeds 
uitgesplitst worden. 
De jeugdwerkorganisaties die een voldoende aantoonbare werking hebben in West‐Vlaanderen, 
maar deel uitmaken van een landelijk erkende werking, kunnen voor betoelaging in aanmerking 
komen indien zij, op basis van een analytische boekhouding, de specifieke kosten, gemaakt in 
functie van de West‐Vlaamse werking, kunnen aantonen. Globale kosten, gemaakt ten behoeve 
van de landelijk erkende werking komen hiervoor niet in aanmerking. 
 

Artikel 3: 
 
Artikel 10 punt 6 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Toepassing: 
 

6.De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2009 en is voor het eerst van toepassing 
op de aanvragen ingediend op basis van de werking 2008.   
 

de provinciegriffier,     de voorzitter, 
Hilaire Ost      Jean de Bethune 
 
65. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het eerstelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening. 
 
Dienst en referte : dienst welzijn 985590  
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van 24 september 2009. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 
42 §3 (de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast) 

- Het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2008 – 2013 
- Het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid 
- Het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden 
- De integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk is nog 

enigszins problematisch  
- Bij de subsidiëring is aangewezen gebleken strikte modaliteiten vast te stellen 
- Na evaluatie volgend op het eerste toepassingsjaar, dringen wijzigingen, op vraag van 

de sector, zich op 
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- Het advies van de Provinciale Jeugdraad over de wijziging van het provinciaal 
reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijns jeugdwerk en 
jeugddienstverlening gegeven op 26.08.09 

- Het voorstel van de deputatie 
 
Besluit: 
 
Artikel 1: 
 
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Basissubsidie: 
 
2. Bewezen kosten voor een in West‐Vlaanderen gevestigd secretariaat worden gesubsidieerd voor 

maximaal 50 % en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Een secretariaat dat in West‐Vlaanderen gevestigd is, is vrij toegankelijk voor zijn leden en het 
publiek gedurende minstens 8 uren per week, gespreid over de kantoor‐ en vrije tijdsuren. Deze 
openingsuren hebben een permanent karakter en worden algemeen bekend gemaakt. 

3. Bewezen kosten voor de aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor maximaal 50 
% en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of 
secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 

 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het 
aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
 
Artikel 2: 
 
Artikel 6 punt 4 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
 
4. Vervolgens wordt de procentuele verdeling over de vijf functies (na aftrek van de 

omkaderingssubsidie) bepaald door de deputatie, op advies van de betrokken organisaties 
in de provinciale jeugdraad. 
 
Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare 
initiatieven en waarvan de meerderheid uit West-Vlaamse deelnemers bestaat, komen in 
aanmerking. Dit voor zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend 
werden aan de betoelaagde jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of 
betalingsbewijs met een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of prestaties, 
de betrokken leverancier, de gesubsidieerde jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven 
kunnen ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de 
totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie 
werkzaam is. 
De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in 
aanmerking voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren 
steeds uitgesplitst worden. 
De jeugdwerkorganisaties die een voldoende aantoonbare werking hebben in West-
Vlaanderen, maar deel uitmaken van een landelijk erkende werking, kunnen voor 
betoelaging in aanmerking komen indien zij, op basis van een analytische boekhouding, 
de specifieke kosten, gemaakt in functie van de West-Vlaamse werking, kunnen aantonen. 
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Globale kosten, gemaakt ten behoeve van de landelijk erkende werking komen hiervoor 
niet in aanmerking. 
 

Artikel 3: 
 
Artikel 10 punt 6 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Toepassing: 
 
6. De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2009 en is voor het eerst van toepassing op 

de aanvragen ingediend op basis van de werking 2008.   
 
de provinciegriffier,     de voorzitter, 
Hilaire Ost      Jean de Bethune 
 
66. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van het tweedelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening. 
 
Dienst en referte : dienst welzijn 985590  
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van 24 september 2009. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 
42 §3 (de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast) 

- Het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2008 – 2013 
- Het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid 
- Het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden 
- De integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk is nog 

enigszins problematisch  
- Bij de subsidiëring is aangewezen gebleken strikte modaliteiten vast te stellen 
- Na evaluatie volgend op het eerste toepassingsjaar, dringen wijzigingen, op vraag van 

de sector, zich op 
- Het advies van de Provinciale Jeugdraad over de wijziging van het provinciaal 

reglement betreffende de subsidiëring van het tweedelijns jeugdwerk en 
jeugddienstverlening gegeven op 26.08.09 

- Het voorstel van de deputatie 
 
Besluit: 
 
Artikel 1: 
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Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Basissubsidie: 
 
1. Bewezen kosten voor een in West‐Vlaanderen gevestigd secretariaat worden gesubsidieerd voor 

maximaal 50 % en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Een secretariaat dat in West‐Vlaanderen gevestigd is, is vrij toegankelijk voor zijn leden en het 
publiek gedurende minstens 8 uren per week, gespreid over de kantoor‐ en vrije tijdsuren. Deze 
openingsuren hebben een permanent karakter en worden algemeen bekend gemaakt. 

2. Bewezen kosten voor de aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor maximaal 50 
% en met een maximum van 2.500 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of 
secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 

 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het 
aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
 
Artikel 2: 
 
Artikel 6 punt 4 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
 
4. Vervolgens wordt de procentuele verdeling over de vijf functies (na aftrek van de 

omkaderingssubsidie) bepaald door de deputatie, op advies van de betrokken organisaties 
in de provinciale jeugdraad. 
 
Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare 
initiatieven en waarvan de meerderheid uit West-Vlaamse deelnemers bestaat, komen in 
aanmerking. Dit voor zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend 
werden aan de betoelaagde jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of 
betalingsbewijs met een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of prestaties, 
de betrokken leverancier, de gesubsidieerde jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven 
kunnen ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de 
totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie 
werkzaam is. 
De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in 
aanmerking voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren 
steeds uitgesplitst worden. 
De jeugdwerkorganisaties die een voldoende aantoonbare werking hebben in West-
Vlaanderen, maar deel uitmaken van een landelijk erkende werking, kunnen voor 
betoelaging in aanmerking komen indien zij, op basis van een analytische boekhouding, 
de specifieke kosten, gemaakt in functie van de West-Vlaamse werking, kunnen aantonen. 
Globale kosten, gemaakt ten behoeve van de landelijk erkende werking komen hiervoor 
niet in aanmerking. 
 

Artikel 3: 
 
Artikel 10 punt 6 wordt vervangen door volgende tekst: 
 
Toepassing: 
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6.De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2009 en is voor het eerst van toepassing 
op de aanvragen ingediend op basis van de werking 2008.   

 
de provinciegriffier,     de voorzitter, 
Hilaire Ost      Jean de Bethune 
 
67. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek. 
 
Dienst en referte : cultuur – 2009/CXIII-21-7-A 
 
Mevrouwen,  
Mijne heren,  
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet en van artikel 5 § 3 van het provinciaal 
reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 
wordt de lijst van de geselecteerde thema’s bekend gemaakt.  
 
De provinciegriffier,  De provinciegouverneur,  
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams 
wetenschappelijk onderzoek: geselecteerde thema’s. 
 
Vanuit de archiefdienst: 
 
1. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het 

West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van COO’s/OCMW’s, en voorstellen ter 
bewaring of vernietiging van dossiers. 

2. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het 
West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van kerkfabrieken, en voorstellen ter 
bewaring of vernietiging van dossiers. 

3. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het 
Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van polders en wateringen, en 
voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers. 

4. Onderzoek naar de taken en de daaruit voortvloeiende documentenvorming in de 
voormalige Provinciale 1ste afdeling. 

5. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de dienst 
MiNaWa (milieu, Natuur en Waterbeleid).  

6. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de 
Groendienst. 

7. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van de dienst 
DRuM ( Ruimtelijke Planning en Mobiliteit). 

8. Analyse van documenten- en dossiervorming vandaag bij de ambtenaren van het 
Provinciebedrijf Westtoer.  

9. Onderzoek naar de mogelijkheden om het Provinciaal Beheerprogramma voor 
Archieftoepassingen – ‘Probat’ conform de internationale standaard ISAD (G) te brengen 
en er een web gebasseerde toepassing van te maken.  

10. Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en 
uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven.  

11. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en 
private) in West-Vlaanderen.  

12. Inventarisering van een archiefbestand betreffende buurtspoorwegen. 
13. Inventarisering van het privaatrechterlijk bestand ‘architectarchief Axel Ghyssaert’ 
 
Vanuit de dienst DRUM en MiNaWA: 
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1. Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan West-Vlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen gehaald 
worden). 

2. Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor 
kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid om te komen tot een meer 
milieuverantwoorde aankooplijst + onderzoek naar de handelingsbereidheid van 
sleutelpersoneel daarbij  

3. Milieuzorg op sportevenementen: inventaris van de mogelijkheden en de behoeften 
4. Kwaliteit van compost in (gesubsidieerde) wijkcomposteringsprojecten (o.m. Poperinge) 
5. Potentieel van omzetting naar biogas van groenafval afkomstig van onderhoud van 

(spoor)wegbermen 
6. Functies van groene/blauwe linten in ecologische zelfregulatie van landbouwsystemen: 

verkennend onderzoek (toelichting: kleinschalige landschapselementen worden nu vooral 
gestimuleerd vanuit aandacht voor beeldkwaliteit, erfgoedwaarde of het ecologische. 
Vraag is: zijn er ook positieve effecten voor de landbouw (zoals verhoging van de 
weerbaarheid van het landbouwsysteem: bvb: doordat ze een biotoop bieden aan insecten 
die plagen kunnen helpen onderdrukken, …) 

7. Snoeihout in de groene energiemarkt. In welke mate kan snoeihout beter gevaloriseerd 
worden en ook een bijdrage leveren tot groene energie ? Gegeven het feit dat snoeihout 
evenzeer gegeerd is als structuurmateriaal in groencompostering en als mulchmateriaal.  

8. Maaisel van bermen/waterlopen: terug opvoeren op landbouwland ? Welke consequenties 
heeft deze terugkeer naar het vroegere gebruik (reeds van toepassing in Nederland) ? Of 
is verbranding met energierecuperatie zinvol/haalbaar. Hoe pakt men het aan elders in 
Europa ? Welke pilootprojecten kunnen hieromtrent worden opgezet ?  

9. Arbeidseconomische studie van houtteelt voor energieproductie op niveau van het eigen 
landbouwbedrijf – vergelijkende studie i.f.v. aard en dimensie van stookketels 

10. Wat is effectiever inzake gevelisolatie van gebouwen: isolatje aan de buitenzijde, dan wel 
aan de binnenzijde ? Vergelijkend onderzoek 

11. Onderzoek van een recipiënt voor de selectieve inzameling en de daaropvolgende 
recyclage van kurken: in horecazaken en op containerparken 

12. Invloed van het toenemend vossenbestand op de vogelpopulatie in het Zwin 
 
Vanuit de dienst Welzijn 
 
1. Gezondheid  

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een geïntegreerde campagne omtrent    
borstklierkanker- en baarmoederhalskankeropsporing met opdracht- en taakomschrijving 
van de provinciale en lokale besturen.  

2. Vrijwilligerswerk: onderzoek naar omvang en impact van vrijwilligerswerk in West-
Vlaanderen in één van de volgende sectoren: welzijn, milieu, sport, cultuur, opbouwwerk, 
… 

3. Onderzoek naar het tot stand komen van overleg rond een bepaald thema (bv. 
Opvoedingsondersteuning): op welke overlegplatformen komt dit tot stand, welke 
partners nemen hieraan deel (theoretisch, maar ook hoeveel keer zijn ze effectief 
aanwezig), hoeveel keer komen dezelfde agendapunten aan bod…. 

 
Vanuit het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
 
Dienst PMMK-Bibliotheek 
 
contactpersoon: Els Milh (els.milh@west-vlaanderen.be)  
 
Voor studenten Bibliotheek-, Archief- en Informatiewetenschap, Informatica, Culturele 
Studies, Mediawetenschappen, … 
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- Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van de efemera (invitatiekaarten en 
brochures)-collectie van de PMMK-Bibliotheek. Theoretisch en praktisch overzicht van 
de bestaande praktijken i.v.m het catalogiseren van efemera, zowel op Vlaams als op 
internationaal niveau. Andere termen voor efemera: artist files, vertical records, 
kunstenaarsdocumentatie. 

- Studie naar de ontsluiting, conservering en digitalisering van de aanwezige 
knipselarchieven uit de PMMK-Bibliotheek. 

- Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting van de speciale collecties (fondsen, 
kostbare werken en kunstenaarspublicaties) uit de collectie van de PMMK-bibliotheek. 

- Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiedragers in een kunstbibliotheek. De 
voor- en nadelen, inzicht in de benodigde infrastructuur, een inventarisatie van de 
bestaande digitale kunstnaslagwerken in kunstbibliotheken in (West-)Vlaanderen, 
mogelijke samenwerking tussen bestaande instellingen bij het gebruik van dergelijke 
naslagwerken. 

- Onderzoek naar elektronische kunsttijdschriften met het oog op collectievorming voor 
de PMMK-Bibliotheek. Inventaris van de problematiek: welke art e-journals zijn er op 
de markt, wat is hun relevantie voor een museale kunstbibliotheek, wat zijn de 
kosten, wie heeft wat, verdelers, ontsluitingsmogelijkheden, indexering in databanken, 
etc… 

 
Voor studenten Kunstwetenschappen, Boekwetenschappen, Culturele Studies, … 
 

- Fondsreconstructie van het Fonds Wout Hoeboer (1910-1983).               
Vergelijking schenkingslijst met huidig fonds, inventarisatie en beschrijving van de 
staat van de collectie. Studie relaties tussen documentair fonds en het oeuvre van de 
kunstenaar, met aandacht voor de plaats van deze kunstenaar binnen het late 
Belgische surrealisme en dadaïsme.  

- Studie over de tijdschriften “Happening News” en “The Green Book” van Panamarenko 
en Hugo Heyrman ; het tijdschrift “Phantomas” ; het tijdschrift “Les Levres Nues” 

- Studie over de publicaties van Jan Vercruysse; Guy Mees. 
 

Stages 
 
- Algemene stage waarbij alle aspecten van het werken in een museale kunstbibliotheek 

worden belicht (acquisitieproces, registratie- & catalografie, dienstverlening & 
inlichtingenwerk, depotwerking, collectie-onderzoek, webgerelateerde dienstverlening, 
promotie, behoud & beheer bibliotheekcollectie, gebruikersonderzoek, etc…): min. 80 
uur/2 weken 

- Specifieke onderzoeksstage waarbij gewerkt wordt aan één onderwerp (bvb. de 
basisontsluiting van een gespecialiseerd fonds of een collectieonderdeel van de PMMK-
bibliotheek, bibliografisch onderzoek naar een bepaald thema, specifiek 
gebruikersonderzoek, specifiek webproject, … 

 
Dienst Publiekswerking 
 

- Uitvoeren van een publieksonderzoek in het PMMK. In kaart brengen van het aantal 
bezoekers, leeftijd, interesses, geografische situering aan de hand van enquêtes, 
nadien te verwerken in statistieken en tabellen.  

- Onderzoek naar het museumbezoek bij kleuters. 
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor kleuters in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers 
van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om 
deze doelgroep te bereiken. Onderzoek naar de meerwaarde van een museumbezoek 
voor kleuters. 

- Onderzoek naar het museumbezoek bij jongeren van 13 tot 18 jaar.  
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor jongeren in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers 
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van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om 
deze doelgroep te bereiken.  

- Onderzoek naar educatieve initiatieven voor mentaal gehandicapten. 
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor mentaal gehandicapten in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de 
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde 
methodiek om deze doelgroep te bereiken.  
 

Dienst Behoud en Beheer 
 

- studie van de basisregistratie van de museumcollectie en onderzoek naar de 
mogelijkheden tot verdere uitbreiding (bruiklenen, standplaatsregistratie, (..) 

- ontwikkelen van een informatiesysteem ter ondersteuning van collectiebeheer (met 
betrekking op de conditieregistratie) 

- analyse van bepaalde aspecten van de preventieve conservering (zoals bijv. klimaat, 
depot) en onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen 

- kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek (en evt. behandeling) naar 
ensembles van werken van een bepaald kunstenaar of "stroming" aanwezig in de 
collectie van het museum 

- analyse situatie Constant Permeke – museum wat betreft preventieve en actieve 
conservering 

 
Korte studies/oefening 
 

- Kunsthistorische en materiaaltechnisch onderzoek naar ensembles van werken van 
een bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de collectie van het museum 
(bronnenonderzoek, iconografisch beschrijving, verzamelen documentatie,…) 
 

Vanuit de dienst cultuur 
 

1. Uitvoeren van een publieksonderzoek in BE-PART 
 In kaart brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesse, geografische 
 situering aan de hand van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en 
 tabellen. 

2. Onderzoek naar educatieve initiatieven (meer bepaald workshops) voor volwassenen 
in musea en andere culturele instellingen.  
 Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van workshops in 
 musea en andere culturele instellingen voor volwassenen in Vlaanderen. In 
 kaart brengen van de bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van 
 een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep te bereiken. 

3. Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen 
4. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen 

museum in de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de 
leerdoelstellingen van het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de 
brochure “Juf, gaan we naar het museum ? Tips en ideeën voor didactisch werken in 
kleine musea” 

5. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in 
het fonds van de bibliotheken). 

6. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op 
het werk van een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf Vermeersch, F.R. 
Boschvogel, André Demedts, Fred Germonprez en Jaak Stervelynck. 

7. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld 
worden bvb. het interbellum) 

8. Studies in verband met het verenigingsleven in West-Vlaanderen, gedurende bepaalde 
periodes in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor 
bijvoorbeeld het subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur.  

9. Studies over de iconografie aanwezig in de Provinciale Bibliotheek 
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10. Studie in verband met de promotie van de provinciale bibliotheek en cultuurarchief: 
hoe kan een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek zich verkopen naar het 
geïnteresseerde publiek en welke initiatieven kunnen genomen worden om zoveel 
mogelijk lezers te bereiken. 

11. Evolutie van de informatiedragers van het geschreven en gedrukte woord naar 
elektronische gegevensdatabanken en de gevolgen daarvan voor het permanent 
bewaren en kunnen raadplegen van de elektronische gegevens en de gevolgen naar 
de collectievorming toe 

12. De 19de eeuwse restauratie van de Sint-Medarduskerk in Wervik (gebruik makend van 
de aanwezige plannen en eventueel klasseren ervan)  

13. Analyse van het trefwoordensysteem in de Provinciale Bibliotheek en uitwerking van 
een model van thesaurus voor ontsluiting van de geschiedenis van West-Vlaanderen 

14. Onderzoek naar de representativiteit van het culturele aanbod in de culturele centra in 
West-Vlaanderen. Zijn er op programmatorisch vlak nog witte vlekken die niet 
ingevuld zijn ? M.a.w. wat mis je als je enkel in West-Vlaanderen blijft ?  
Profilering van de cultuurcentra in West-Vlaanderen: welke centra zijn in West-
Vlaanderen in wat gespecialiseerd ? Hieraan gekoppeld “zin of onzin van profilering” 
vanuit de vraagzijde, vanuit de aanbodzijde. 

15. Onderzoek naar bezoekersprofielen van de verschillende West-Vlaamse instellingen 
(musea, culturele centra, …) 

16. Studies over een bepaald West-Vlaams architect (Isidore Alleweireldt, Gaston 
Boghemans, René Doom, Charles Pil, Theo Raison Silvain Smis en Alfons Van Coillie), 
schrijver, kunstenaar, instellingen, netwerk,…  

17. Edities van documenten die belangrijk zijn voor de West-Vlaamse geschiedenis  
18. Verzamelbeleid van musea 

- Hoe kan het verzamelbeleid van West-Vlaamse musea op elkaar afgestemd 
worden (eventueel gegroepeerd per onderwerp of per regio)? 

- Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en 
afstemming van de landbouwcollecties in West-Vlaanderen: hoe landbouwcollecties 
valoriseren en actualiseren om terug aantrekkelijk te krijgen voor een breed 
publiek ? Hoe naar een professionalisering van het beheer van landbouwmusea en 
landbouwcollecties gaan ? Welke centralisatie of reorganisatie mogelijkheden zijn 
er voor deze collecties in de provincie West-Vlaanderen ?  

19. Inventarisatie in musea 
- Wetenschappelijk onderzoek van bepaalde deelcollecties in West-Vlaamse musea 

(historisch, kunsthistorisch, volkskundig, ..) 
- Onderzoek naar een mogelijke expertenpool van registrators die achterstanden 

van registratie in musea aanpakken 
- Diverse inventarissen van musea in netwerk brengen om gegevensuitwisseling 

mogelijk te maken 
- Onderzoek hoe digitale inventarissen in musea kunnen ontsloten worden voor 

publiek 
- Opmaak van een thesaurus voor ambachtelijke collecties, meer bepaald voor het 

Museum Bulskampveld 
- Registratie en onderzoek van de collectie Stijn Streuvels 

20. Conservering in musea 
- Mogelijke implementatie van regionale erfgoeddepots in bepaalde West-Vlaamse 

regio’s (Westhoek Zuid, Westhoek Noord, regio Kortrijk…) en mogelijke 
beheersformules.  

- Onderzoek naar betere beveiliging in West-Vlaamse musea 
- Onderzoek naar een professionele depotbeheer in kleinschalige en middelgrote 

musea 
- Voorstellen tot opmaak van calamiteitenplannen voor erfgoedorganisaties in 

bepaalde West-Vlaamse steden en regio’s.  
21. Publiekswerking in musea 

- Screening van educatieve werking in West-Vlaamse musea (of bepaalde 
deelregio’s of bepaalde onderwerpen) 
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- Onderzoek hoe de educatieve werking in musea kan worden verbeterd en 
afgestemd op het onderwijs 

- Uitwerken van educatie en publiekswerking voor het Museum Bulskampveld en 
voor het Museum Stijn Streuvels 

- Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea (aanvullend op dat van de Vlaamse 
Gemeenschap) 

- Invloed op het kusttoerisme of toerisme in algemeen op het museumbezoek 
22. Beheer en management in musea 

- Onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden onder musea (juridisch, 
cultureel, toeristisch, …) 

- Programmatorische invulling en continuering van netwerken van musea 
(Leiestreek, kustmusea, Westhoek) 

- SWOT-analyse, doelstellingen, indicatoren…van West-Vlaamse musea 
- Aandeel en rol van het vrijwilligerswerk in West-Vlaamse musea 
- Mogelijke stimulerende rol van vriendenkringen in West-Vlaamse musea 
- Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van 

het erfgoed (naar analogie van de ‘Verbeelding van de Westhoek) 
- Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams erfgoedbeleid 

23. Openbaar bibliotheekwerk 
Gezien de Provincie West-Vlaanderen vanaf 01.01.03 verantwoordelijk is voor het 
streekgericht bibliotheekwerk is de behandeling van volgende onderwerpen 
interessant: 

a. Doelgroepenwerking(eventueel te beperken tot een bepaalde doelgroep bv. 
laaggeschoolden) 

- Onderzoek naar de doelgroepenwerking in de West-Vlaamse bibliotheken 
- Het ontwikkelen van methodieken voor bibliotheken om specifieke 

doelgroepen te bereiken 
b. Bibliotheekgebruik(eventueel op te splitsen naar soort bibliotheek: openbare, 

wetenschappelijke, schoolbibliotheek, …) 
- Onderzoek naar het profiel van de (niet-)gebruiker in de West-Vlaamse 

bibliotheken 
- Onderzoek naar de klantentevredenheid in de West-Vlaamse bibliotheken 
- Onderzoek naar de spreiding, de bereikbaarheid en het gebruik van het 

bibliotheekaanbod in West-Vlaamse bibliotheken 
c. Bibliotheekmanagement 

- Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning 
van het bibliotheekbeheer 

- Implementatie van boomzoekstructuren in de WebOPAC van WINOB 
- Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekwerk te optimaliseren en te 

evalueren.  
- Onderzoek naar de vormingsnood van en het vormingsaanbod voor 

bibliotheekpersoneel in de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers 

(expertenpool) aan te bieden aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
d. Collectiemanagement 

- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair erfgoed 
in de West-Vlaamse bibliotheken 

- Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-
Vlaamse bibliotheken 

- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van culturele informatie in de 
West-Vlaamse bibliotheken 

e. Bibliotheeksamenwerking 
- Onderzoek naar de methodieken/modellen/structuren om de samenwerking 

tussen bibliotheken te bevorderen (eventueel uit te breiden naar 
samenwerking met andere culturele, educatieve, maatschappelijke actoren) 

24. Studie omtrent  
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- het aanbod van het audiovisueel materiaal, in hoeverre voldoet dit aan de 
doelstelling van de uitleendienst en beantwoordt dit aan de noden van de klant, 
zowel in kwaliteit als in kwantiteit 

- de manier van werken (reserveren, uitlenen, terugbrengen, betalen, …) van de    
uitleenposten 

- naambekendheid, welk beeld heeft de klant van de uitleendienst 
25. Publieks- en tevredenheidsonderzoek naar de wekelijkse digitale nieuwsbrief: wie 

abonneert zich, waarom, wat beschouwt men als grootste toegevoegde waarde, 
commentaren bij opmaak, wat moet meer in beeld komen, wat ontbreekt, … 

26. Communicatieplan voor TiNCK als provinciaal cultuurcentrum: inzetbare media in het 
algemeen en mogelijkheden tot beter bekend maken website in het bijzonder. 

27. Marktonderzoek naar de aanbieders van tickets on line en telefonisch: mogelijkheden, 
voorwaarden, technologie, organisatiestructuur.  

 
Vanuit de dienst Internetontwikkeling en dienst Communicatie 
 
1. Usability: analyse van de gebruiksvriendelijkheid van de webcommunicatie van de 

provincie 
2. Gebuik van internet/intranet in gemeenten in West-Vlaanderen  
3. Net-marketing : communicatieplan voor de promotie van de provinciale website  
4. Onderzoek (intern/extern) naar de mogelijkheid voor het aanbieden van geïntegreerde 

publieke dienstverlening via internet: analyse van het dienstenassortiment 
 
Vanuit de dienst Externe relaties, Europese programma’s en gebiedsgerichte 
werking 
 
1. Managementsondersteuning 
 
1.1 Europe direct 

- Europese informatiebehoefte bij het algemene publiek in West-Vlaanderen 
- De impact van de Europese Unie op de lokale besturen 

1.2. Financieel beheer 
- Analyse van de controlesystemen van de Europese programma’s 

1.3. Toelagen grensoverschrijdende activiteiten 
- Het in kaart brengen van het aantal West-Vlaamse scholen die grensoverschrijdende 

uitwisselingsprojecten met andere scholen organiseren, onderzoek naar opzet, 
meerwaarde en moeilijkheden hierbij en naar de kennis over het provinciaal reglement 
terzake. 

 
2. Europese programma’s 
 

- Sectoranalyse van Europese middelen op West-Vlaams grondgebied 
- De Eurometropool: een stand van zaken 
- EFRO steun in West-Vlaanderen (1990-2009) 

 
3. Externe relaties 
 
3.1. Samenwerking binnen de Europese Unie 

- Opportuniteiten en thema’s voor samenwerkingsonderzoeken tussen West-Vlaanderen 
en de grensregio Roemenië – Hongarije 

- De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de 
nieuwe toegetreden Europese lidstaten 

- 20-jarige samenwerking tussen het Département du Nord en de provincie West-
Vlaanderen: wat betekent de nauwe samenwerking tussen beide instanties voor de 
grensbevolking? 

3.2. Samenwerking buiten de Europese Unie 
- De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de 
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Volksrepubliek China op het vlak van duurzame economie en onderwijs. 
 
4. Gebiedsgerichte werking 
 
4.1. Westhoek 
 
Algemeen 

- Socio-economische analyse van een plattelandsregio, gekoppeld aan 
financieringsvraagstuk 

- Doorlichting intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de Westhoek 
 
Archiefbeleid 

- Voeren van coherent archiefbeleid op intergemeentelijk niveau, hoe de middelen 
bundelen om meer rendement te halen ?  

 
Cultuur: oorlog en vrede  

- Inventarisatie van het immateriële oorlogserfgoed uit de periode 1914-1918 (liedjes, 
volksverhalen, legendes, …) 

- Onderzoek naar de verzamelaar van militaria: drijfveren, … 
 
Leefbaarheid: dorpsontwikkeling en stedelijkheid 

- Invloed van stijgende brandstofprijzen op mobiliteit binnen de Westhoek; weerslag op 
leefbaarheidsaspecten, prijzen huizen 

- Rol kleinstedelijke gebieden in een landelijk gebied: invloedsfeer, aanbod, 
voorzieningen 

 
Natuur en landschap 

- Harmonisch parkbeheer: opmaak beheersplan, vergelijkend onderzoek 
beheersmethodes 

- Ontwikkelen nieuwe duidingsmethoden voor het lezen van het landschap, voorbij de 
bebording… 

 
Economie en tewerkstelling 

- Invloed van beleidsconcept Vlaamse ruit (ruimtelijke planning) op economische 
ontwikkeling West-Vlaanderen/Westhoek 

- In kaart brengen van nieuwe economische niches in regio Westhoek + economisch 
belang ervan 

- In kaart brengen hinterlandactiviteiten  
- Welke rol spelen werkgevers- en werknemersorganisaties bij streekontwikkeling ?  
- Hoe moedig je de exogene ontwikkeling aan in een landelijk gebied (aantrekken van 

investeerders van buiten het gebied) ? 
 
Landbouw 

- Mogelijkheden onderzoeken van gezamenlijke afzet van hoeveproducten aan restaurants, 
horeca, streekwinkels,… . Economische haalbaarheid van deze gezamenlijke afzet. 

- Een toegepast onderzoek over de toekomstperspectieven van de (voornamelijk gemengde) 
landbouwbedrijven in de westhoek. M.a.w. Welke opties heeft een landbouwbedrijf in de 
westhoek om op termijn leefbaar te blijven. 

- Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking tussen landbouwers/landbouwbedrijven 
onderling. Economische, sociale en ecologische voor‐ of nadelen ev.  adhv  een casestudie. 

- Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking tussen landbouwers en de landbouwketen 
(vb. verwerkende industrie). Economische, sociale en ecologische voor‐ of nadelen ev. adhv 
een casestudie 

 
4.2. Brugge – Oostende 
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- Streekidentiteit 
- Wat is een streek, wat maakt de identiteit uit van een streek, wat zijn de bepalende 

elementen  
- Case: een regio uit West-Vlaanderen wordt als case onderzocht: uiteindelijke opmaak 

van een streektypologie, die kan gehanteerd worden bij nieuwe projecten en 
uitdagingen . 

- Uitwerken van een code voor goede recreatie in West-Vlaanderen. Veel mensen 
recreëren in het landelijk gebied op verschillende manieren, een positieve gedragscode 
verzoent gebruikers en inwoners.  

- De immobiliënmarkt aan de kust:  
- Beschrijving- aandachtspunten:  
- Druk op de woningsmarkt voor de permanente kustbewoners, klasseringsbeleid, de 

instellingen van beschermde ‘hotelzones’, voorstellen van beleidsmaatregelen ter 
remediëring, leefbaarheid in West-Europese kustregio’s 

- Kansen en uitdagingen voor een verbrede landbouw in de kustpolders. Een analyse op 
basis van diepteinterviews met landbouwers en sleutelfiguren uit de toeristische 
sector.  

- Kunnen landbouwers de doelstellingen op het vlak van biodiversiteit echt helpen halen 
? De knelpunten en een voorstel tot oplossing op basis van interviews met 
landbouwers en natuursector. 

- Natuurbeelden bij landbouwers als basis voor een actiegerichte strategie voor 
soortenbescherming. 

- Grasland en grasland is twee. Een onderzoek naar de kennis, de beleving en de 
attitude met betrekking tot natuur- en landschapswaarden bij recreanten in de 
kustpolders.  

- Dorpen: meer den een plek om te wonen ? Bewonersonderzoek op zoek naar de 
toekomstige functies van het dorp en de dorpsgemeenschap in het Ommeland van 
Brugge en het hinterland van de kust.  

 
4.3. Zuid-West-Vlaanderen 
 

- Communicatiestudie voor “Leiestreek Hoevproducten” – “Hoeveproducten het Brugse 
Ommeland”:  

o Communicatiestrategie om het netwerk “Leiestreek hoeveproducten” en 
“Hoeveproducten Brugse Ommeland” beter bekend te maken. 

o Casestudie waarbij een marketingstrategie uitgewerkt wordt op bedrijfsniveau.  
- Haalbaarheidsstudie in verband met het organiseren van een boerenmarkt, al dan niet 

in een grensoverschrijdend kader, in het Interfluvium ( Zuid- West- Vlaanderen). 
- Onderzoek naar alle mogelijke deelaspecten van het vlasverleden van de Leie- en de 

Mandelstreek zoals  
o studie in verband met roterijen (evolutie, architecten, gebruikte materialen, …) 
o invloed van politieke gebeurtenissen op de vlasindustrie 
o bedrijfsgeschiedenissen van vlasbedrijven in West-Vlaanderen 
o evolutie van de vlasindustrie in de Leiestreek 
o evolutie van de vlasindustrie in de Mandelstreek 
o onderzoek naar de citymarketing avant la lettre die in de Leiestreek plaatsvond 

met postkaartjes rond het vlasgegeven (‘Courtrai, Ville de lin’); wie waren de 
initiatiefnemers, hoe werden de postkaarten verspreid, … 

- Analyse van het culturele erfgoed en het erfgoedbeleid in de regio Kortrijk. 
- Wat is de meerwaarde van intergemeentelijke samenwerking voor uitvoering van 

gemeentelijk beleid, eventueel nader te specifiëren voor de thema’s wonen, natuur en 
landschap, natuur- en milieueducatie. Het kan zowel gaan over evaluatie van 
bestaande initiatieven of onderzoek naar kansen voor nieuwe ambities. Bij voorkeur 
uit te voeren door student of doctoraatstudent bestuurskunde.  

- Cultuur historische onderzoek naar het industrieel erfgoed in de Leiestreek of 
deelaspecten, zoals de betekenis van het spoor voor de industriële ontwikkelingen, 
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bedrijfseconomische aspecten (met begrip van inventaris en analyse van 
bedrijfsarchieven) en grensoverschrijdende arbeid.  

- Kunnen we het uitzicht/landschap van een streek sturen ? Case “interfluvium”. 
Identiteit open akkergebied interfluvium. Evoluties landgebruik vroeger en actueel 
(vooral landbouwkundig bekeken). Ook invloed vertuining, verpaarding. Autonome 
evolutie versus sturingsmogelijkheden door de overheid.  

 
4.4. Midden – West – Vlaanderen 
 
Leefbaarheid: dorpsontwikkeling en stedelijkheid 

- Invloed van dorpsontwikkeling op migratiestromen, invloed op prijzen huizen maar 
ook eventuele sociale verdrijving 

- Leefbaarheid van dorpen, geprangd tussen hoogdynamische stedelijke ontwikkelingen 
- Categorisering van dorpskernen in de Tieltse regio 

 
Woonbeleid 

- Vernieuwing in het woon- en zorgbeleid vanuit vergelijkende studie 
 
Ruimtelijk beleid 

- Hoe kwalitatief omgaan met het feit dat de vroegere verbindingswegen thans 
multifunctionele (wonen, bedrijvigheid, …) ruimtes zijn geworden in een globaal sterk 
verstedelijkte regio 

 
Natuur en landschap 

- Innovatief groenbeheer in de publieke sector 
- De Mandel als reacreatieve en ecologische verbindingsstructuur in Midden-West-

Vlaanderen 
- Landschapsopbouw in de Tieltse regio 

 
Gebiedsprogramma’s 

- Vitalisering /leefbaarheid kanaalzone Roeselare-Leie 
- Verhoging van belevingswaarde en attractiviteit in Roeselare en zijn randgemeenten 

 
Cultuur- erfgoed 

- Inventarisatie van het immateriële erfgoed (liedjes, volksverhalen, legendes, …) in de 
Tieltse regio 

- Hoe omgaan (beschermen) van beeldbepalende bouwkundig erfgoed ?  
- Bescherming en valorisatie industrieel erfgoed (asten, vlassites..) 

 
Economie en tewerkstelling 

- Hoe omgaan met de sterk toenemende vraag naar werknemers in de 
verzorgingssector (toeleidingsproblemen vanuit onderwijs, betaalbaarheid, …) 

- Sociale economie en dienstensector: mogelijke nieuwe niches ?  
- Gezinsvriendelijke diensten in bedrijven als antwoord op krapte in de arbeidsmarkt 
- De economische impact van investeringen in omgevingskwaliteit (landschappelijk, 

recreatief, bos- en parkgebied, speelpleintjes,…) 
 
Bestuurlijk 

- Intergemeentelijke (interlokale) samenwerking als antwoord op complexiteit van de 
beleidsvoering en het gebrek aan (financiële) bestuurskracht bij kleinere gemeenten 

 
Vanuit WESTTOER: 
 
Afdeling Productontwikkeling: 
 

1. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. 
bezoekersonthaal-infrastructuren. 
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2. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. diverse (niet-
openlucht) bezoekersinfrastructuren (evocaties, museale inrichtingen, 
cultuurtoeristische projecten, …) 

3. Publieksonderzoek bij gebruikers van diverse “drukwerken” (en dit m.b.t. 
“leesbaarheid, nuttige/bruikbare informatie, noodzaak, presentatie…): brochures, 
kaarten, … 

Afdeling Strategische Planning, Onderzoek en Databaheer: 
 

1. Publieks- en tevredenheidonderzoek bij gebruikers van recreatieve routes in West-
Vlaanderen (fietsroutes, wandelpaden, ruiterroutes) 

2. Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in West-
Vlaanderen 

3. Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de West-
Vlaamse bevolking 

4.   Onderzoek bij tweede verblijvers aan de Kust omtrent frequentie van gebruik van 
tweede verblijven, evaluatie van het kustproduct, verwachtingen 

5.   Plattelandstoerisme: onderzoek naar segmenten van kwaliteitszorg en labeling in 
andere landen 

6.   Publieks- en tevredenheidonderzoek bij bezoekers van provinciale domeinen 
7.   Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen 
8.   Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (≠ streekproducten) 
9.    Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan 

(internationale) beurzen in de Leiestreek 
10. Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek 
 

68. Provinciaal reglement betreffende de subsidiering van de erfgoedsector in West-
Vlaanderen. 
 
Dienst en referte : Dienst Cultuur 2009/C-XIV/K 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de provincieraad van 24 september 2009 tot 
vaststelling van het ‘provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van de erfgoedsector in 
West-Vlaanderen’ dat van kracht is vanaf 1 januari 2010. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,        De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost        Gunter Pertry 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIERING VAN DE 
ERFGOEDSECTOR IN 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 de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 
bovenlokale taakbehartiging), 42§3 (vaststellen provinciale reglementen) en 193 
(oprichting raden en overlegstructuren); 

 
- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending 

van sommige subsidies; 
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- het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers;  

 
- het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 

subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen; 
 

- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch 
patrimonium (gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 
2006) en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 (gewijzigd bij besluit 
van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008); 

 
- het decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de 

subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid (hierna genoemd het Cultureel-
erfgoeddecreet), gewijzigd bij decreet van 4 maart 2009 en de uitvoeringsbesluiten 
van 18 juli 2008 en 23 januari 2009,  

 
- het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen 

aangaande een provinciaal erfgoedbeleid, goedgekeurd in de provincieraad van 25 juni 
2009; 

 
- het protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van de Vlaamse 

Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (hierna genoemd ‘het 
Protocol’) over de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid, afgesloten 
op 2 maart 2009;  

 
- het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen, vastgesteld 

door de provincieraad op 30 januari 2006; 
 

- de adviezen van 2 juli 2009 van de commissies ‘musea’ en ‘geschiedenis en 
volkskunde’, die deel uitmaken van de Raad voor Cultuur; 

 
- het erfgoedbeleidsplan van de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd door de 

deputatie d.d .11 december 2008 met kennisname door de provincieraad d.d.25 juni 
2009, waarin wordt bepaald dat de Provincie West-Vlaanderen de zorg voor en de 
ontsluiting van het erfgoed wil ondersteunen en stimuleren door subsidies te verlenen 
aan organisaties voor het behoud en beheer en voor de ontsluiting van het erfgoed in 
West-Vlaanderen; 

 
Op voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
DEEL 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
 
HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING 
 
Artikel 1 
 
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna ‘de Provincie’ genoemd, de zorg 
voor en de ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed stimuleren en ondersteunen en de 
kwaliteit en professionalisering van beheer, zorg en ontsluiting van erfgoed bevorderen 
evenals de uitstraling en het maatschappelijk draagvlak van erfgoed vergroten. 
 
Binnen de perken van de daartoe op het provinciale budget ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de Provincie subsidies verlenen voor het behoud, het beheer en de ontsluiting 
van het erfgoed in West-Vlaanderen.  
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HOOFDSTUK 2 – BEGRIPSOMSCHRIJVING  
 
Artikel 2  
 
In dit reglement hebben deze begrippen de volgende betekenis: 
 

1° Erfgoed: alle materiële en immateriële getuigenissen die als betekenisdrager uit het 
verleden gemeenschappelijke betekenissen krijgen binnen een cultureel 
referentiekader. Het gaat om erfgoed dat beheerd en bewaard wordt op het 
grondgebied van de Provincie en om erfgoed dat ontsloten wordt in de provincie West-
Vlaanderen. Het omvat tevens de drie grote soorten erfgoed: onroerend erfgoed, 
roerend erfgoed en immaterieel erfgoed. 

 
2° Ontsluiting: het inhoudelijk en/of materieel  toegankelijk maken voor het publiek van 

het erfgoed en het duiden en contextualiseren van de betekenis van het te ontsluiten 
erfgoed. 

 
3° Erfgoedproject: een initiatief of activiteit rond erfgoed uit West-Vlaanderen met een 

toegevoegde waarde aan de reguliere werking of aan een bestaande situatie die qua 
uitvoering in tijd afgebakend is. 

 
4° Kwaliteitslabel: een erkenningssysteem van de Vlaamse Gemeenschap voor 

collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties  op basis van een reeks 
kwaliteitsnormen waaraan de erfgoedwerking getoetst wordt en waaraan de cultureel-
erfgoedorganisatie moet voldoen.  

 
5° Erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die 

een bijzondere waarde hechten aan het erfgoed of specifieke aspecten ervan en die dit 
erfgoed door publieke actie willen behouden en doorgeven aan toekomstige 
generaties. 

 
6° Erfgoedorganisatie: een organisatie zonder winstgevend doel die de zorg voor en/of de 

ontsluiting van erfgoed als kerntaak heeft. 
 

7° Beleidsperiode: een periode van telkens zes jaar, te beginnen vanaf 1/1/2009  
 

8° Financieel verslag: indien de organisatie een dubbele boekhouding voert, gaat het om 
de jaarrekening;  indien de organisatie werkt met een kasboekhouding, gaat het om 
het standaardformulier van de Provincie. 

 
9° Netwerkvereniging: een erfgoedorganisatie die een bepaalde erfgoedmaterie 

structureert en/of overkoepelt ten behoeve van ledenorganisaties, bepaalde 
erfgoedactoren of erfgoedgemeenschappen in West-Vlaanderen.  

 
10° Ledenorganisatie: erfgoedorganisatie die een bepaalde erfgoedgemeenschap 

vertegenwoordigt en uit leden bestaat, bv heemkundige kringen, geschiedkundige 
kringen, verenigingen voor familiekunde, gidsenverenigingen,… 

 
Artikel 3: Soorten 
 
HOOFDSTUK 3 – SOORTEN SUBSIDIES 
 
Artikel 3 
 
Binnen dit reglement zijn er vier soorten subsidies:  
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§ 1 Convenantsubsidie 
 
Dit is een meerjarige subsidie voor de ontwikkeling van een regionale erfgoedwerking en de 
opbouw van erfgoedexpertise, relevant voor de streek. Het is een structurele ondersteuning 
op basis van een convenant of overeenkomst met de Provincie per beleidsperiode met 
resultaatsverbintenissen op maat. 
 
§ 2 Werkingssubsidie 
 
Dit is een structurele subsidie die jaarlijks kan worden toegekend voor een kwaliteitsvolle 
werking in de erfgoedsector, die voldoende exemplarisch is en die het lokale overstijgt. 
 
§ 3 Projectsubsidie 
 
Dit is een subsidie voor een erfgoedinitiatief dat in tijd en ruimte en inhoudelijk afgebakend is. 
Het is een projectmatige of tijdelijke ondersteuning voor de realisatie van een erfgoedproject 
dat buiten de reguliere werking valt en een toegevoegde waarde betekent voor het erfgoed of 
dat vernieuwend is voor de erfgoedsector. Een projectsubsidie kan slechts één keer 
aangevraagd worden voor hetzelfde project en kan gespreid worden over maximaal twee jaar.  
 
§ 4 Investeringssubsidie 
 
Dit is een subsidie voor infrastructurele erfgoedprojecten, enerzijds voor publieksgerichte 
projecten ter valorisatie van erfgoed en anderzijds voor collectiegerichte projecten ter 
bewaring van erfgoedcollecties.  De subsidie voor dergelijke projecten kan gespreid worden 
over meerdere jaren tot maximaal vier jaar.  
 
HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED 
 
Artikel 4 
 
§ 1  Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking: openbare   
 besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, projectverenigingen,  
 organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk of feitelijke  
 verenigingen werkzaam in West-Vlaanderen. Organisaties buiten West-Vlaanderen die  
 initiatieven ontwikkelen ten gunste van het West-Vlaamse erfgoed komen ook in  
 aanmerking.  
§ 2 Natuurlijke personen komen voor de subsidies in het kader van dit reglement niet in          
 aanmerking. 
 
Artikel 5  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de organisatie voldoen aan volgende 
algemene voorwaarden: 
 

a. een organisatie zonder commercieel doel of zonder winstoogmerk zijn;  
b. de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de 

activiteiten; 
c. een boekhouding hebben zodat de Provincie de besteding van de provinciale subsidie 

kan controleren; 
d. de werking of de activiteit waarvoor de organisatie een subsidie aanvraagt moet 

worden gerealiseerd op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en als 
dusdanig een meerwaarde betekenen voor de provincie West-Vlaanderen; 

e. voor de werking of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet door de 
Provincie worden gesubsidieerd op basis van andere provinciale reglementen of 
waarvoor specifieke kredieten zijn ingeschreven op het budget van de Provincie.  
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DEEL 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN PER SOORT SUBSIDIE 
 
HOOFDSTUK 5 – DE CONVENANTSUBSIDIE VOOR MUSEA INGEDEELD BIJ HET 
REGIONALE NIVEAU 
 
Artikel 6: Doel 
 
Met deze subsidie wil de Provincie musea ingedeeld bij het regionale niveau ondersteunen bij 
de ontwikkeling van een regionale werking en de opbouw van expertise, relevant voor de 
streek.  Hiertoe wordt tussen de Provincie en het museum een convenant afgesloten per 
beleidsperiode met resultaatsverbintenissen op maat. 
 
Artikel 7: Voorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor een convenantsubsidie, moet het museum het 
kwaliteitslabel behaald hebben van de Vlaamse Gemeenschap volgens de criteria bepaald in 
het Cultureel-erfgoeddecreet en de latere wijzigingen aan dit decreet.  
 
Artikel 8: Beoordelingscriteria 
 
Het aanvragende museum moet voldoen aan de criteria voor regionale indeling zoals 
beschreven in het Protocol tussen de drie bestuursniveaus. 
 
Artikel 9: Procedure 
 
§ 1 Het museum dient een aanvraag in voor regionale indeling uiterlijk op 1 oktober (jaar 
 x).  
 
 Het aanvraagdossier omvat: 
 

- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier van de Provincie 
- een beleidsplan voor zes jaar of de resterende beleidsperiode, waarin volgende 

onderdelen opgenomen moeten zijn: korte historiek en omschrijving van de 
werking, een interne en externe omgevingsanalyse met positionering, missie en 
visie-omschrijving, strategische en operationele doelstellingen, meerjarenplan en 
meerjarenbegroting. In het beleidsplan geeft de aanvrager ook aan hoe de 
regionale werking voor en de netwerking met erfgoedactoren en 
erfgoedgemeenschappen in de regio uitgebouwd wordt 

- een jaarverslag en jaarrekening van het afgelopen jaar 
- een jaarprogramma of actieplan en begroting van het lopende jaar 

 
§ 2 Een delegatie van de provinciale commissie(s) voor de materie ‘erfgoed’, hierna ‘de 
 provinciale commissie(s)’ genoemd, eventueel aangevuld met twee externe 
 deskundigen brengt een plaatsbezoek bij de aanvrager om de criteria ter plaatse na te 
 gaan en bijkomende onderzoeksdaden te stellen. Deze delegatie brengt verslag uit en 
 formuleert een pre-advies aan de  provinciale commissie(s).  
 
§ 3 De provinciale commissie(s) toetsen het beleidsplan en de werking van de aanvrager 
 aan de criteria voor regionale indeling en formuleren een eindadvies aan de deputatie 
 over de regionale indeling, de hoogte van het subsidiebedrag en de resultaatsgebieden 
 van het convenant. De deputatie beslist uiterlijk op 1 mei van het jaar volgend op het 
 jaar van de aanvraag (jaar x+1) over het al dan niet toekennen van een regionale 
 indeling van de aanvrager.  
 
§ 4 Uiterlijk op 1 oktober van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag (jaar x+1) 
 sluit de Provincie een convenant of subsidie-overeenkomst af met het regionaal 
 ingedeelde museum. In dit convenant worden de concrete modaliteiten en 
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 resultaatsgebieden voor de aanwending van de convenantsubsidie omschreven met 
 het daaraan verbonden subsidiebedrag.  
 
§ 5 De regionale indeling gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar van 
 de aanvraag (jaar x+2).  
 
§ 6 De convenantsubsidie wordt uitbetaald na de jaarlijkse rapportering die ingediend 
 moet worden uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het werkjaar, behalve het 
 eerste jaar van de beleidsperiode of resterende beleidsperiode, waarbij het 
 aanvraagdossier geldt als verantwoording.  
 
 De jaarlijkse rapportering bestaat uit een jaarverslag en jaarrekening van het 
 afgelopen jaar en een jaarprogramma of actieplan met begroting van het lopende jaar. 
 
§ 7 Halfweg de looptijd van een convenant voor een volledige beleidsperiode volgt een 
 tussentijdse evaluatie van het convenant die voor advies voorgelegd wordt aan de 
 provinciale commissie(s) en voor beoordeling aan de deputatie. Indien er bepaalde 
 resultaatsverbintenissen niet of onvolledig nagekomen zijn, krijgt het regionaal 
 ingedeelde museum een waarschuwing om zich binnen de twee jaar in orde te stellen.  
 
§ 8 De regionale indeling zal op het einde van elke beleidsperiode opnieuw onderhandeld 
 worden. In het laatste jaar van de beleidsperiode dient het regionaal ingedeelde 
 museum voor 1 oktober een nieuw beleidsplan in. Dit beleidsplan wordt geëvalueerd 
 door de provinciale commissie (s) met een advies aan de deputatie, waarna de 
 deputatie beslist tot al dan niet voortzetting en vernieuwing van het convenant.  
 
§ 9 Als het nieuwe beleidsplan en de uitvoering van het convenant een positieve evaluatie 
 gekregen hebben, wordt uiterlijk op 1 mei in het eerste jaar van de nieuwe 
 beleidsperiode een nieuw convenant afgesloten, waarbij het subsidiebedrag behouden 
 blijft of kan wijzigen met het basisbedrag als minimum.  
 
ARTIKEL 10: Subsidie 
 
§ 1 Voor musea ingedeeld bij het regionale niveau bedraagt de subsidie minimaal 75.000 
 euro per jaar voor de uitvoering van de basisfuncties op regionale schaal. 
 
§ 2 De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van het 
 aanvraagdossier (het beleidsplan, het jaarprogramma en de begroting), de 
 beoordeling van de regionale criteria en aan de hand van de extra opdrachten die met 
 het museum kunnen overeengekomen worden. 
 
§ 3 Voor activiteiten of acties afgesproken in het convenant kunnen regionaal ingedeelde 
 musea geen aparte projectsubsidie genieten in het kader van dit provinciaal 
 reglement.  
 
§ 4 Bij een convenantsubsidie is het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de 
 controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
 reservevorming van toepassing.  
 
HOOFDSTUK 6 – DE CONVENANTSUBSIDIE VOOR NETWERKVERENIGINGEN  
 
Artikel 11: Doel 
 
§ 1 Er kan een convenantsubsidie toegekend worden aan een netwerkvereniging uit de 
 erfgoedsector in West-Vlaanderen voor de uitbouw van een provinciaal dekkende en 
 structurerende werking in een bepaalde erfgoedmaterie. Deze subsidie wil 
 netwerkverenigingen stimuleren tot bijzondere initiatieven en projecten ten behoeve 
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 van de ledenverenigingen, bepaalde erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen 
 in West-Vlaanderen.  
 
§ 2 Deze subsidie beoogt een kwaliteitsverhoging bij individuele erfgoedorganisaties door 
 impulsen en initiatieven van de netwerkvereniging. Daarmee wenst de Provincie de 
 erfgoedwerking bij de erfgoedorganisaties te bevorderen en te stimuleren door het 
 helpen lanceren van initiatieven en projecten voor verder onderzoek, registratie, 
 beheer en ontsluiting van erfgoed. Dit kan ook initiatieven omvatten rond 
 gezamenlijke publiekswervende acties en communicatie, met een bijzondere aandacht 
 voor nieuwe doelgroepen. 
 
Artikel 12: Voorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor een convenantsubsidie moet een netwerkvereniging 
voldoen aan volgende voorwaarden:  
 

- een structurerende en/of overkoepelende werking vertonen ten behoeve van 
verschillende West-Vlaamse ledenverenigingen, erfgoedorganisaties of 
erfgoedgemeenschappen  

- inhoudelijk een duidelijke erfgoedmaterie behandelen 
- een werkgebied hebben dat de hele provincie West-Vlaanderen bestrijkt 
- ten minste vijf jaar actief zijn in de provincie West-Vlaanderen 

 
Artikel 13: Beoordelingscriteria 
 
Ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria: 
 

- het belang van de organisatie, de positionering en de spreiding over de provincie 
West-Vlaanderen 

- het aantal verenigingen dat de netwerkorganisatie vertegenwoordigt 
- de samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
- de kwaliteit van de inhoudelijke werking. 
- het beheer (meerjarenplan met begroting, communicatie-aanpak, projectmatig 

werken, degelijk financieel beheer…) 
 
Artikel 14: Procedure 
 
§ 1 Een aanvraag voor een convenantsubsidie moet ingediend zijn voor 1 mei aan de hand 
 van het aanvraagdossier.  
 
 Het aanvraagdossier omvat: 
 

- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier van de Provincie 
- een beleidsplan voor een beleidsperiode van zes jaar of het resterend gedeelte van 

de beleidsperiode. Daarin zijn volgende onderdelen opgenomen: korte historiek en 
omschrijving van de werking, missie en visie-omschrijving, doelstellingen, 
meerjarenplan en begroting. In het beleidsplan geeft de aanvrager ook aan hoe die 
tegemoet komt aan de doelstellingen van deze subsidie.  

- de statuten van de vereniging  
- samenstelling en identificatie van het bestuur 
- een lijst van de aangesloten erfgoedorganisaties 
- een financieel verslag en een werkingsverslag van het afgelopen werkjaar 

 
§ 2 Op basis van het aanvraagdossier formuleren de provinciale commissie(s) een advies 
 aan de deputatie, die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een 
 convenantsubsidie. De convenantsubsidie wordt toegekend het jaar volgend op het 
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 jaar waarin de deputatie heeft beslist.  Het bedrag van de convenantsubsidie wordt 
 bepaald door de deputatie op advies van de provinciale commissie (s).  
 
§ 3 Om de doelstellingen onder § 2 af te bakenen sluit de Provincie een convenant af voor 
 zes jaar of de resterende beleidsperiode met de netwerkvereniging voor de 
 aanwending van deze subsidie met omschrijving van de resultaatsverbintenissen.  
 
§ 4 De convenantsubsidie wordt uitbetaald na de jaarlijkse rapportering die ingediend 
 moet worden uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het werkjaar, behalve het 
 eerste jaar van de beleidsperiode of de resterende beleidsperiode waarbij het 
 aanvraagdossier geldt als verantwoording.  
 
 De jaarlijkse rapportering bestaat uit een jaarverslag en jaarrekening en een 
 jaarprogramma of actieplan met begroting.  
 
§ 5 Halfweg de looptijd van het convenant volgt een tussentijdse evaluatie van een 
 convenant met een volledige beleidsperiode die voor advies voorgelegd wordt aan de 
 provinciale commissie(s) en voor beoordeling aan de deputatie. Indien er bepaalde 
 resultaatsverbintenissen niet of onvolledig nagekomen zijn, krijgt de 
 netwerkvereniging een verwittiging om zich binnen de twee jaar in orde te stellen.   
 
§ 6 De convenantsubsidie zal op het einde van elke beleidsperiode opnieuw onderhandeld 
 worden. In het laatste jaar van de beleidsperiode dient de netwerkvereniging een 
 nieuw beleidsplan in voor 1 mei. Dit beleidsplan wordt geëvalueerd door de provinciale 
 commissie (s) met een advies aan de deputatie, waarna de deputatie beslist tot al dan 
 niet voortzetting en vernieuwing van het convenant.  
 
§ 7 Als het nieuwe beleidsplan en de uitvoering van het convenant een positieve evaluatie 
 gekregen hebben, wordt voor 1 januari van het eerste jaar van de nieuwe 
 beleidsperiode een nieuw convenant afgesloten, waarbij het subsidiebedrag behouden 
 blijft of wijzigt.  
 
Artikel 15: Subsidie 
 
§1  De subsidie voor een convenant met een netwerkvereniging bedraagt maximaal 5.000 
 euro per jaar.  
 
§2  Voor activiteiten of acties afgesproken in het convenant kunnen netwerkverenigingen 
 geen aparte projectsubsidie genieten in het kader van dit provinciaal reglement.  
 
§3 Bij een convenantsubsidie is het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de 
 controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
 reservevorming van toepassing.  
 
HOOFDSTUK 7:  DE WERKINGSSUBSIDIE VOOR LEDENORGANISATIES  
 
Artikel 16: Doel  
 
Met deze subsidie wenst de Provincie ledenorganisaties uit de erfgoedsector te ondersteunen 
in hun basiswerking en te stimuleren tot een kwaliteitsvolle en dynamische werking, waardoor 
ze een inspirerende voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere erfgoedorganisaties.  
 
Artikel 17: Voorwaarden 
 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie, moet de organisatie 
 voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ten minste drie jaar actief zijn in West-Vlaanderen;  
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- een ledenorganisatie zijn 
 
§2 Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap voor 
 de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie komen niet in aanmerking 
 voor deze werkingssubsidie. 
 
Artikel 18: Beoordelingscriteria 
 
Ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria: 
 

- de continuïteit en kwaliteit van de erfgoedwerking binnen de provincie West-
Vlaanderen 

- de mate waarin een bovenlokale werking en uitstraling wordt gerealiseerd, hetzij 
geografisch hetzij inhoudelijk/methodologisch 

- de dynamiek van de werking en de mate waarin een inspirerende voorbeeldfunctie ten 
opzichte van andere erfgoedorganisaties wordt aangetoond 

- positionering binnen het erfgoedveld en samenwerking met andere actoren 
- de planning en het financieel beheer 
- het voeren van een kwaliteitsvolle communicatie en publiekswerving 
- de uitgave van een kwaliteitsvol tijdschrift en/of andere publicaties 

 
Criteria:de positionering t.o.v. andere erfgoedorganisaties; 
 
Artikel 19: Procedure  
 
§ 1 Een aanvraag voor een werkingssubsidie moet jaarlijks ingediend worden vóór 1 mei. 
 Het aanvraagdossier omvat volgende stukken: 
 

- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier van de Provincie 
- de statuten van de vereniging indien van toepassing 
- samenstelling en identificatie van het bestuur 
- een algemeen overzicht van de werking met een langetermijnvisie en met 

motivatie van het bovenlokale karakter 
- een werkingsverslag en financieel verslag van het afgelopen werkjaar 
- een jaarprogramma met budget voor het nieuwe werkjaar 
- een exemplaar van het tijdschrift en/of de publicaties indien van toepassing 

 
§ 2 Op basis van het aanvraagdossier formuleren de provinciale commissie(s) een advies 
 aan de deputatie die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van  een 
 werkingssubsidie.  
 
Artikel 20: Subsidie 
 
§1 De subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro en wordt in één keer uitbetaald na 
 goedkeuring door de deputatie. 
 
§2 Bij een werkingssubsidie is het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de 
 controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
 reservevorming van toepassing.  
 
HOOFDSTUK 8: PROJECTSUBSIDIE VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN 
 
Artikel 21:  Doel  
 
De Provincie wenst projecten met betrekking tot de zorg voor en het beheer en de ontsluiting 
van het West-Vlaamse erfgoed financieel te ondersteunen, met de nadruk op het inhoudelijk 
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en materieel toegankelijk maken van het erfgoed. Zowel onroerend, roerend als immaterieel 
erfgoed komen in aanmerking.   
 
Artikel 22: Voorwaarden 
 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet het voorgestelde project 
 voldoen aan volgende voorwaarden: 
 

- betrekking hebben op erfgoed uit de provincie West-Vlaanderen 
- een bepaald domein of aspect van cultureel erfgoed tot onderwerp hebben 
- voor de materiële ontsluiting van een onroerend erfgoed aantonen dat een fysieke 

toegankelijkheid op vaste dagen gegarandeerd is voor ten minste vijf jaar (met 
een minimum van één dag per maand of honderd uur per jaar) 

- initiatiefnemers van archeologische opgravingsprojecten dienen de gangbare wet- 
en regelgeving op vlak van archeologie te onderschrijven, evenals de 
deontologische code voor de archeoloog. Indien het archeologische project een 
ingreep in de bodem (proefsleuven of opgraving) behelst, moet de 
projectarcheoloog voldoen aan de voorwaarden voor een decretaal bepaalde 
opgravingsvergunning. 

 
§ 2 Erfgoedorganisaties die een structurele subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid 
 komen enkel in aanmerking voor een projectsubsidie indien het project buiten hun 
 reguliere werking of buiten het convenant met de Vlaamse overheid valt en als het 
 project een regionale relevantie heeft. 
 
§ 3 Landelijk erkende musea die een structurele subsidie ontvangen van de Vlaamse 
 overheid komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 
 
§ 4 Projecten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en collectieregistratie, 
 conservering en objectrestauratie komen enkel in aanmerking als er een 
 publieksontsluiting aan gekoppeld is. 
 
Artikel 23: Beoordelingscriteria 
 
Ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria: 
 

- de mate waarin het project gericht is op publieksontsluiting 
- de meerwaarde van het project ten opzichte van de reguliere werking van de 

organisatie 
- in het geval van een materiële ontsluiting: de aandacht die wordt besteed aan vormen 

van onthaal en begeleiding van het publiek 
- indien relevant de aandacht die wordt besteed aan de kwalitatieve toestand en de 

conservering van het erfgoed 
- aandacht voor specifieke doelgroepen: gezinnen, kinderen, scholen, senioren, 

personen met een beperking, … 
- de mate waarin het voorgestelde project vernieuwend is voor de erfgoedsector 
- samenwerking met andere initiatieven en andere actoren 

 
- in het geval van een archeologisch opgravingsproject: de kwaliteit van het 

archeologisch onderzoek met het oog op een betere kennis van het verleden van de 
streek of de provincie West-Vlaanderen 

- in het geval van een archeologisch opgravingsproject: streven naar behoud van 
archeologisch erfgoed in situ en van waardevol archeologisch erfgoed door integratie 
in de ruimtelijke ordening en wanneer dit niet kan, streven naar behoud ex situ van 
opgegraven archeologica. 

-  
Artikel 24: Procedure 
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§ 1 De aanvraag voor een projectsubsidie moet ingediend worden vóór 1 maart.  
 
§ 2 Voor dringende noodopgravingen kan een afwijkende indieningsdatum worden 
 aangevraagd.  
 
§ 3 Het aanvraagdossier omvat volgende stukken: 
 

- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier van de Provincie; 
- de statuten van de initiatiefnemer indien van toepassing; 
- een budget met financieringsplan; 
- een projectplanning met een traject in de tijd uitgezet; 
- indien het project louter een publicatie behelst: een typoscript 
- indien van toepassing : kopies van de documenten noodzakelijk om het project uit 

te voeren: vergunningen, overeenkomsten, aangegane verzekeringen, …;   
- indien er verscheidene partners voor de duur van een bepaald project 

samenwerken, dienen zij een schriftelijke en ondertekende overeenkomst bij te 
voegen.  

 
§ 4 Op basis van het aanvraagdossier formuleren de provinciale commissie(s) een advies 
 aan de deputatie, die een beslissing neemt over al dan niet toekenning van een 
 projectsubsidie en het daaraan verbonden bedrag.  
 
§ 5 Na afloop van het project moeten volgende verantwoordingsstukken uiterlijk op 15 
 september van het jaar volgend op het jaar van goedkeuring ingediend worden: 

- een schriftelijk verslag van de ondernomen stappen en realisaties; 
- een projectafrekening aan de hand van het afrekeningsformulier van de Provincie;  
- aanvullende bewijsstukken zoals facturen, kostennota’s; 
- twee exemplaren van publicaties, promotiemateriaal en drukwerken van het 

project; 
- voor archeologische opgravingsprojecten: een opgravingsrapport met o.m. een 

administratief rapport, plattegronden en een beknopt wetenschappelijk rapport 
over de resultaten van de opgravingen. 

 
Artikel 25: Subsidie  
 
§ 1 De deputatie kan een eenmalige subsidie verlenen voor een ingediende 
 subsidieaanvraag. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele 
 projectkosten (inclusief BTW in zoverre die niet afgetrokken wordt door de aanvrager) 
 met een maximum van 10.000 euro per project.  Kosten relevant voor het project zijn 
 subsidiabel vanaf een jaar voor de indieningsdatum van de subsidieaanvraag. 
  
§ 2 Het subsidiebedrag wordt berekend in twee fasen: eerst wordt op basis van de begrote 
 kosten een principieel en maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Na de realisatie van 
 het project wordt op basis van de eindafrekening en de daaruit blijkende reële en 
 subsidiabele kosten en reële inkomsten het definitieve subsidiebedrag berekend. Dit 
 bedrag is altijd beperkt tot het principiële en maximale subsidiebedrag en tot 50% van 
 de subsidiabele kosten. De subsidie is altijd beperkt tot het tekort op de  
 projectbegroting. 
 
§ 3 Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de projectaanvrager kan de subsidie 
 uitbetaald worden in twee keer: een voorschot van 60% en het saldo na afloop van 
 het project en na voorlegging van de bewijsstukken. 
 
§ 4 Het project kan doorlopen over een volgend kalenderjaar, evenwel binnen dezelfde 
 maxima zoals hierboven bepaald en rekening houdend met de indiendatum van 15 
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 september voor de verantwoordingsstukken. Eenzelfde project kan slechts één keer 
 voor subsidie in het kader van dit reglement in aanmerking komen. 
 
§ 5 Als een subsidieaanvraag voor een project  ingediend wordt, waarop meerdere 
 provinciale reglementen van toepassing zijn voor bepaalde onderdelen van het 
 initiatief, kan per onderdeel slechts één bepaald provinciaal subsidiereglement in 
 aanmerking komen. 
 
§ 6 Personeelskosten zijn alleen subsidiabel voor zover het gaat om tijdelijk personeel dat 
 specifiek voor het project aangesteld wordt.  
 
HOOFDSTUK 9 – DE INVESTERINGSSUBSIDIE  
 
Artikel 26: Doel  
 
§ 1 De investeringssubsidie beoogt de ondersteuning van erfgoedprojecten van 
 infrastructurele aard voor de publieksgerichte valorisatie van erfgoed of voor de 
 collectiegerichte bewaring van erfgoedcollecties . Het betreft evenwel geen 
 restauratiesubsidie noch voor beschermde noch voor niet-beschermde monumenten. 
 
§ 2 Gezien de aard gaat het hier om projecten die gespreid kunnen worden over meerdere 
 jaren. De subsidieerbare periode bedraagt maximaal vier jaar, te rekenen vanaf het 
 jaar volgend op het jaar waarin de subsidie door de deputatie wordt toegekend.  
 
§ 3 Deze subsidie heeft betrekking op twee soorten infrastructurele projecten:  

- hetzij een publieksgericht project door de materiële en infrastructurele ontsluiting 
van erfgoed in West-Vlaanderen met een aantoonbare cultuurtoeristische 
meerwaarde voor de regio en de provincie,  

- hetzij een collectiegericht project door de bewaring van roerende erfgoedcollecties 
in erfgoeddepots.  

 
§ 4 Deze subsidie heeft betrekking op projecten met een duidelijk regionale uitstraling en 
 werking. 
 
§5 Personeelskosten zijn niet subsidiabel. 
 
Artikel 27: Voorwaarden  
 
Het project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

- zich situeren in de provincie West-Vlaanderen; 
- betrekking hebben op erfgoed uit de provincie West-Vlaanderen; 
- een bepaald domein of aspect van cultureel erfgoed tot onderwerp hebben; 
- beschikken over inrichtingsplannen opgemaakt door een deskundig architect of 

ontwerpbureau; 
- een exploitatie garanderen voor onbepaalde duur (inclusief personeel) en daartoe een 

exploitatieplan voorleggen; 
- de vastgelegde erfgoedbestemming handhaven gedurende een termijn van ten minste 

twaalf jaar. De aanvrager moet de geschreven verbintenis aangaan de ontvangen 
subsidie terug te betalen, indien hij, zonder toestemming van de deputatie, de 
bestemming van het onroerend goed waarvoor de investeringssubsidie werd 
aangevraagd, gewijzigd heeft. 

 
Artikel 28: Beoordelingscriteria 
 
Ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria: 
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- de mate waarin het project een duidelijke valorisatie, bewaring en ontsluiting van 
West-Vlaams erfgoed inhoudt; 

- de regionale uitstraling van het project en/of de werking; 
- het financieel plan met realistisch ingeschatte kosten en inkomsten 
- ingeval van een publieksgericht infrastructuurproject:  

a. het toeristisch potentieel van het project; 
b. de publieke toegankelijkheid voor het grote publiek:openingstijden, 

onthaalfaciliteiten, publieksbegeleiding; 
c. aandacht voor personen met een beperking en andere specifieke doelgroepen; 
d. de communicatie en de promotie 

- ingeval van een collectiegericht infrastructuurproject: 
a. de bewarings- en beveiligingsmaatregelen; 
b. het collectieplan met verwervings- en afstotingsmodaliteiten; eventueel met 

een reglement voor aanvaarding van collecties; 
c. een degelijke registratie en gedigitaliseerd collectiebeheer en 

collectiemobiliteit; 
- aantonen dat deskundigheid aangetrokken is voor gespecialiseerde uitvoeringen zoals 

presentaties, multimediale technieken, bewaringstechnieken, belichting en beveiliging 
 
Artikel 29: Procedure 
 
§ 1 De aanvraag voor een investeringssubsidie moet worden ingediend vóór 1 maart (jaar 
 x). 
 Het aanvraagdossier omvat volgende stukken: 
 

- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier van de Provincie; 
- als het om een privé-initiatief gaat: de jaarrekening van de voorbije drie jaar; 
- een algemeen financieringsplan van het project en het gedetailleerde jaarlijkse 

budget voor de duur van het project, toegespitst op het investeringsplan, met 
vermelding van de instanties bij wie subsidies worden aangevraagd; 

- een exploitatieplan voor onbepaalde duur (inclusief personeel) 
- inrichtingsplannen opgemaakt door een deskundig architect of ontwerpbureau; 
- statuten van de initiatiefnemer indien van toepassing   

 
§ 2 Op basis van het aanvraagdossier formuleren de provinciale commissie(s) een advies 
 aan de deputatie, die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een 
 investeringssubsidie en het daaraan verbonden bedrag.  
 
Artikel 30: Subsidie 
 
§ 1 Voor publieksgerichte projecten bedraagt de subsidie maximaal  20 % van de in het 
 financieringsplan voorziene (= begrote) kosten inclusief BTW, voor zover deze BTW 
 niet aftrekbaar is voor de aanvrager. De subsidie wordt verleend als financiële bijdrage  
 in de infrastructurele kosten van het project en bedraagt maximaal 250.000 euro.  
 Voor collectiegerichte projecten bedraagt de subsidie maximaal 50% van de in het 
 financieringsplan voorziene (= begrote) kosten inclusief BTW, voor zover deze BTW 
 niet aftrekbaar is voor de aanvrager. De subsidie wordt verleend als financiële bijdrage  
 in de infrastructurele kosten van het project en bedraagt maximaal 100.000 euro.  
 
§ 2 De projectindiener brengt zelf ten minste 15 % in.  
 
§ 3 Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de subsidies 
 die verstrekt worden door alle overige instanties (o.a. de Europese Unie en andere 
 publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen naar Belgisch en buitenlands 
 recht), zodat het totale subsidiebedrag voor het project of initiatief 100 % van de 
 begrote en/of in rekening gebrachte uitgaven niet overschrijdt. 
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§ 4 Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen 
 van het initiatief meerdere provinciale reglementen van toepassing zijn, kan per 
 onderdeel 
 slechts één bepaald subsidiereglement in aanmerking komen. 
 
§ 5 Het subsidiebedrag wordt berekend in twee fasen: eerst wordt op basis van de begrote 
 kosten een principieel en maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Na de realisatie van 
 het project wordt op basis van de eindafrekening en de daaruit blijkende reële en 
 subsidiabele kosten het definitieve subsidiebedrag berekend. Dit bedrag is altijd 
 beperkt tot het principiële en maximale subsidiebedrag. Het definitieve subsidiebedrag 
 is eveneens altijd beperkt tot  20% van de subsidiabele kosten voor publieksgerichte 
 projecten en tot 50% van de subsidiabele kosten voor collectiegerichte projecten. De 
 subsidie is altijd beperkt tot het tekort op de projectbegroting. 
 
§ 6 De subsidie kan gespreid worden over maximaal vier jaar, te rekenen vanaf het jaar 
 na de principiële toewijzing van de subsidie (jaar x+1).   
 
§ 7 Na de principiële toewijzing van de subsidie in het jaar van de aanvraag (jaar x) dient 
 de aanvrager elk jaar uiterlijk op 1 maart het voortgangsrapport van de Provincie in te 
 dienen, samen met een overzicht van de projectactiviteiten, een geactualiseerd budget 
 voor de duur van het project en een deelbudget van het desbetreffende jaar.  Dit 
 deelbudget omvat de kosten die in de loop van dit kalenderjaar gemaakt worden.  
 
 Vervolgens dient de aanvrager uiterlijk op 1 juni van het jaar daarop de tussentijdse 
 afrekening in aan de hand van het tussentijds afrekeningsformulier van de Provincie, 
 samen met de nodige stukken en facturen die de kosten die gemaakt werden in het 
 voorbije kalenderjaar staven.  
 
§8 De Provincie kan een eerste schijf van de subsidie pas uitbetalen, indien de aanvrager 
 volgende stukken heeft ingediend:  

- als het om een privé-initiatief gaat: een bankwaarborg voor het subsidiebedrag dat 
de aanvrager vraagt aan de Provincie, als het om een overheidsinitiatief gaat: een 
bewijs van inschrijving in de begroting; 

- bestek en offertes; 
- indien van toepassing: bouwvergunningen, eigendomsbewijzen, 

huurovereenkomsten, contract met de eigenaar, compromis of akte houdende het 
bewijs van de volle eigendom of een zakelijk, of een contractueel recht van ten 
minste twaalf jaar; aangegane verzekeringen 

- indien van toepassing: een bestemmingsverbintenis,  nl een geschreven 
verbintenis de ontvangen subsidie terug te betalen, indien de subsidiebegunstigde, 
zonder toestemming van de deputatie, de bestemming van het onroerend goed 
waarvoor de infrastructuursubsidie werd aangevraagd, gewijzigd heeft. 

 
§ 9 Uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het vierde jaar van de duur van het project 
 (jaar x+5), dient de aanvrager de eindafrekening in te sturen, aan de hand van het 
 afrekeningsformulier van de Provincie. Na controle van de werkelijk gemaakte kosten 
 en de bewijsstukken zal het saldo worden uitbetaald. 
 
DEEL 3 OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN 
 
HOOFDSTUK 10  ADMINISTRATIEVE en PROCEDURELE BEPALINGEN 
 
Artikel 31: Administratieve controle 
 
§ 1 Alle subsidieaanvragen moeten worden gericht aan Dienst Cultuur, Provinciehuis 
 Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. 
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§ 2 De Dienst Cultuur gaat na of:  
- het aanvraagformulier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is, 
- de aanvragende organisatie beantwoordt aan de voorwaarden; 
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn, 
- er voldoende inhoudelijk informatie is, zodat de bevoegde commissie het dossier 

kan beoordelen. 
 
§ 3 De provinciale administratie stuurt aan alle organisaties een ontvangstmelding. 
 Ontbrekende of bijkomend opgevraagde informatie dient de dienst Cultuur te bereiken 
 binnen de 14 dagen nà het versturen van de ontvangstmelding. 
 
Artikel 32: Adviezen door de provinciale commissie(s) voor de materie erfgoed 
 
§ 1 Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de provinciale 
 commissie(s) voor de materie erfgoed, samengesteld volgens de reglementering van 
 de Provinciale Raad voor Cultuur, die bevoegd is voor advisering inzake erfgoedbeleid 
 en subsidieaanvragen aan de deputatie en de provincieraad.  
 
§ 2 De provinciale commissie (s) komen ten minste drie keer per jaar samen aansluitend 
 op de vervaldagen van de subsidies en de tussentijdse evaluaties (met name in een 
 redelijke termijn na 1/10,  1/3 en 1/5). Op deze vergaderingen worden o.a. de 
 subsidie-aanvragen en de tussentijdse evaluaties besproken en geadviseerd. 
 
§ 3 Bij een aanvraag voor regionale indeling en convenantsubsidie voor musea wordt een 
 delegatie van ten minste twee personen uit deze commissie(s) samengesteld 
 eventueel aangevuld met twee 2 externe deskundigen voor een voorafgaand 
 dossieronderzoek en een bezoek ter plaatse aan het museum dat regionale indeling 
 aanvraagt. Deze delegatie brengt verslag uit en formuleert een pre-advies aan de 
 commissie(s) die een eindadvies formuleren aan de deputatie. 
 
Artikel 33: Beslissing door de deputatie 
 
Elke beslissing van de deputatie wordt schriftelijk meegedeeld (eventueel met een 
subsidiebesluit als bijlage). 
 
Artikel 34: Provinciale herkenbaarheid en return 
 
In het subsidiebesluit of het convenant staan ook de specifieke vereisten met betrekking tot 
de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform het reglement 
betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 
2005 en latere wijzigingen. Daartoe dient de subsidie-aanvrager bij de verantwoording van 
een werkingssubsidie of na afloop van een project een ingevuld en ondertekend 
verslagformulier in te sturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken. 
 
Artikel 35: Controle  
 
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden 
waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden 
verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie 
de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het 
eventueel uitgekeerde voorschot). 
 
Artikel 36: Wijzigingen 
 
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het 
niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie het 
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 
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Artikel 37: Uitzonderingen 
 
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 
advies van de provinciale commissie(s). 
 
Artikel 38 : Citeeropschrift 
 
Dit reglement wordt aangehaald als:”het Erfgoedreglement”. 
 
HOOFDSTUK 11 INWERKINGTREDING 
 
Artikel 39: Inwerkingtreding 
 
§1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt volgende vroegere 
 reglementen en subsidiemodaliteiten i.v.m. het erfgoedbeleid van de Provincie West-
 Vlaanderen nl.: 
 

- Provinciaal reglement tot erkenning en subsidiëring van geschied- en heemkundige 
kringen in West-Vlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad van 29 mei 1997 

- Provinciaal reglement voor toekenning van werkingssubsidie voor de volgens het 
decreet erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau, goedgekeurd door de 
provincieraad van 28 januari 1999, wijziging goedgekeurd in provincieraad van 1 
maart 2007 

- Provinciaal reglement voor toekenning van projectsubsidie aan West-Vlaamse 
musea, goedgekeurd door de provincieraad van 28 januari 1999 

- Provinciaal reglement voor toekenning van een oprichtings-, herinrichtings- en 
uitbreidingssubsidie aan West-Vlaamse musea, goedgekeurd door de provincieraad 
van 28 januari 1999 

- Provinciaal reglement tot erkenning en subsidiëring van historische 
documentatiecentra in West-Vlaanderen goedgekeurd door de provincieraad van 
25 februari 1999 

- Provinciaal reglement voor de subsidiëring voor cultuurtoeristische projecten, 
goedgekeurd door de provincieraad van 19 december 2002 

- Provinciaal reglement voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed in West-
Vlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad van 23 december 2004 

- Provinciaal reglement ter ondersteuning van archeologische projecten van 
organisaties actief in West-Vlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad van 29 
juni 2006 

 
§2 De opgeheven reglementen blijven gelden voor de afhandeling van alle dossiers met 
 betrekking tot subsidies toegekend voor 1 januari 2010. 
 
Brugge, 24 september 2009, 
 
De provinciegriffier      De voorzitter 
Hilaire OST       Jean DE BETHUNE 
 
69. Wijziging van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de 
toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, 
verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen 
met een handicap. 
 
Dienst en referte : dienst welzijn , 986988  
 
Mevrouwen, 
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Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 1 oktober 2009 tot wijziging van 
het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de toekenning van 
infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan 
voorzieningen/diensten voor personen met een handicap. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
Wijzigen van het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de 
toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, 
verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen 
met een handicap 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke 
bepalingen en feitelijke overwegingen: 

- artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 
- het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor 

persoonsgebonden aangelegenheden en zijn uitvoeringsbesluiten; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni.2009 tot vaststelling van de investeringssubsidie 

en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de voorzieningen voor personen met een 
handicap het voorstel van de deputatie 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve 
investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden, waarmee de achterstand van de bouwprojecten op Vlaams niveau wordt 
weggewerkt en een aantal bijkomende initiatieven worden gerealiseerd;  

- het besluit van de provincieraad van 31 oktober 1996 betreffende het vaststellen van een 
provinciaal reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, 
nieuwbouw, verbouwings‐ en uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met 
een handicap; 

- het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Artikel 4.2 van het besluit van de provincieraad van 31 oktober 1996 betreffende het 
vaststellen van een provinciaal reglement houdende de toekenning van 
infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken 
aan voorzieningen/diensten voor personen met een handicap te wijzigen als volgt: “§1. 
Het bedrag van de provinciale toelage voor de onder artikel 2 bedoelde verrichtingen 
wordt bepaald op maximum 15 % van de investeringssubsidie zoals omschreven in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19juni 2009 tot vaststelling van de 
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investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de 
voorzieningen voor personen met een handicap. 
§2. Betoelaging van de aanvragen die, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, onder 
toepassing vallen van het besluit van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve 
investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden. 
Het bedrag van de provinciale toelage voor de onder artikel 2 bedoelde verrichtingen 
wordt bepaald op maximum 15% van het basis(subsidie)bedrag vermeld op het 
principieel akkoord.” 
 
Artikel 2: 
 
Artikel 5.2 te wijzigen als volgt:” Voor VIPA-dossiers : vanwege de bevoegde overheid 
een voorafgaande vergunning en naar gelang van de toepasselijke reglementering een 
subsidiebelofte of een principieel akkoord ontvangen hebben.” 
 
Artikel 3: 
 
Alle aanvragen ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, waarvoor 
op dat ogenblik nog geen principiële goedkeuring door deputatie werd verleend, worden 
verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement en zijn 
wijzigingen. 
 
Artikel 4: 
 
Dit besluit treedt in werking op datum van de goedkeuring van de provincieraad. 
 
Brugge, 1 oktober 2009 

De Provinciegriffier,  De Voorzitter, 

(get.) Hilaire Ost (get.) Jean de Bethune 
 
70. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 
september 2009, voortgezet op 1 en 6 oktober 2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 september 2009, voortgezet op 1 en 6 
oktober 2009, ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2009 
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1. De provincieraad heeft een bestuurder voor de nv XOM aangeduid 
 
2. De provincieraad heeft het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme aan de Kust 2009‐2014 

goedgekeurd 
 
3. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het 

eerstelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening gewijzigd 
 

4. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het 
tweedelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening gewijzigd 
 

5. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het 
jeugdwerk en de jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren gewijzigd 
 

6. De provincieraad heeft het gewijzigd meerjarenplan 2008‐2013 voor het jaar 2009 en 2010 van 
de kathedrale kerkfabriek Sint‐Salvator te Brugge goedgekeurd 
 

7. De provincieraad heeft de wijziging aan het budget 2009 van de kathedrale kerkfabriek Sint‐
Salvator te Brugge goedgekeurd 
 

8. De provincieraad heeft het budget 2010 van de kathedrale kerkfabriek Sint‐Salvator te Brugge 
goedgekeurd 
 

9. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (onderhandelingsprocedure – 
herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : overlaging rijweg 
rechterkant tussen kmp. 8,600 en kmp. 10,650 langs de Damse Vaart te Damme, 2de 
fase, met raming ten bedrage van 112.795,46 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
10. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : heraanleg toplaag in bitumineuze verharding van 
de provincieweg VI Moerdijk-Leke te Gistel, met raming ten bedrage van 193.382,68 EUR 
(incl. BTW) goedgekeurd 
 

11. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : heraanleg toplaag in bitumineuze verharding van 
de provincieweg VI Moerdijk-Leke te Koekelare, met raming ten bedrage van 115.409,07 
EUR (incl. BTW) goedgekeurd 
 

12. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : heraanleg toplaag in bitumineuze verharding van 
de provincieweg VI Moerdijk-leke te Diksmuide, met raming ten bedrage van 88.486,09 
EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
13. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg – 2de 
fase te Roeselare, bevattende een deel ten laste van de Provincie, namelijk de aanleg van 
een fietspad langs de Heirweg (gemeenteweg) tussen de R32 en de gemeentegrens met 
Ardooie, met totale raming ten bedrage van 2.508.076,57 EUR (incl. BTW) waarvan 
288.544,47 EUR (incl. BTW) ten laste van de Provincie goedgekeurd 

 
14. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : waterbeheersingswerken Devebeek – WL.7.10 
waterloop van 2de categorie ter hoogte van de Brouckenstraat te Meulebeke, met raming 
ten bedrage 957.713,79 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 
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15. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : aanleggen van een bufferbekken op de Harelbeek 
langs de Kleine Izegemsestraat te Sint-Eloois-Winkel/Ledegem, met raming ten bedrage 
van 401.062 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
16. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : omgevingsaanleg onthaalgebouw De Gavers, met 
raming ten bedrage van 1.094.525,54 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
17. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : bouwen van 3 loodsen en kantoorgebouw – 
startersinfrastructuur Kaaskerke te Diksmuide – lot 1: ruwbouw en afwerking, met 
raming ten bedrage van 574.396,51 EUR (incl. BTW) en lot 2 : koeling, verwarming en 
ventilatie, met raming ten bedrage van 99.057,73 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 
 

18. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : verbouwen van loodsen met kantoorgebouw – 
startersinfrastructuur Boucherie te Izegem – lot 1: ruwbouw en afwerking, met raming 
ten bedrage van 589.921,86 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
19. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) 

betreffende de opdracht van levering : leveren van een niet-roterende verreiker met korf 
op hoogwerkerarm ten behoeve van de provinciale Groendienst, met raming ten bedrage 
van 150.000 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
20. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : toegankelijkheidsplan Wallemote-Wolvenhof te 
Izegem omgevingswerken fase 1, met raming ten bedrage van 254.475,32 EUR (incl. 
BTW) goedgekeurd 

 
21. De provincieraad heeft machtiging verleend tot vervreemding van diverse restpercelen 

langs provinciewegen. 
 

22. De provincieraad heeft machtiging verleend tot aankoop van 2ha 89a 80ca grond met 
opstaande gebouwen te Izegem ter uitbreiding van het provinciedomein Wallemote-
Wolvenhof en machtiging verleend aan de deputatie om één van haar leden aan te stellen 
om te bieden bij de openbare verkoop 

 
23. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) 

betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.1. lot 2 : 
muurschilderingen en gemaroufleerde doeken in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, 
met raming ten bedrage van 156.598,80 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 

 
24. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : vernieuwen dakbedekking uit PVC van het 
klassenblok (lage daken) in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, met raming ten 
bedrage van 126.976,12 EUR (incl. BTW) goedgekeurd 
 

25. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van de 
erfgoedsector in West‐Vlaanderen vastgesteld 
 

26. De provincieraad heeft gunstig advies verleend over de eerste en tweede 
begrotingswijziging voor 2009 ingediend door de Instelling Morele Dienstverlening – 
West-Vlaanderen  

27.  
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28. De provincieraad heeft gunstig advies verleend over de begroting 2010 ingediend door de 
Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen  

 
29. De provincieraad heeft het meerjarenplan van de erkende islamitische 

geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem goedgekeurd 
 

30. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2009 en 2010 van de erkende 
islamitische geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem 

 
31. De provincieraad heeft het gewijzigd meerjarenplan 2010 ‐ 2013 van de orthodoxe kerkfabriek 

Moeder Gods Troosteres der Bedroefden te Pervijze goedgekeurd 
 
32. De provincieraad heeft het budget 2010 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 

der Bedroefden te Pervijze goedgekeurd 
 
33. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2010 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 

Amandus te Kortrijk 
 
34. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2010 van de orthodoxe kerkfebriek 

Heiligen Helena en Konstantijn te Brugge 
 

35. De provincieraad heeft het voorstel van mevrouw M. Lievyns, Groen!‐raadslid, betreffende de 
opmaak van een visie omtrent faunabeleid niet goedgekeurd 
 

36. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger aangeduid en het stemgedrag bepaald voor de 
algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV op 
30 september 2009 

 
37. De provincieraad heeft de samenstelling van het bureau van de provincieraad gewijzigd 
 
38. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad dd. 25 januari 2007 betreffende het 

aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies gewijzigd 
 
39. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 met betrekking tot de 

aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de verenigingen 
waarin de provincie vertegenwoordigd is gewijzigd en het besluit van de provincieraad van 24 
mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van provinciale waarnemers in de 
adviescommissies gewijzigd 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 1 OKTOBER 2009, IN 
VOORTZETTING VAN 24 SEPTEMBER 2009 
 
40. De provincieraad heeft het gewijzigd provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van 

scholen voor de vergroening van de schoolsite vastgesteld 
 

41. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het regionaal bedrijf 
Lammens te Torhout definitief vastgesteld 
 

42. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dicogel’ te Staden definitief 
vastgesteld 
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43. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen West‐Vlaanderen en Lubelskie 

(Polen) goedgekeurd 
 
44. De provincieraad heeft een bestuurder voor de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) 

aangeduid 
 

45. De provincieraad heeft de wijziging van de personeelsformatie van het niet‐onderwijzend 
provinciepersoneel vastgesteld 
 

46. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen Westkans vzw en de provincie 
voor het geven van planadvies meegroeiwonen goedgekeurd 
 

47. De provincieraad heeft het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de toekenning 
van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings‐ en uitrustingswerken aan 
voorzieningen/diensten voor personen met een handicap gewijzigd 
 

48. De provincieraad heeft de toetreding van het provinciebestuur West‐Vlaanderen tot 4 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Wonen goedgekeurd 
 

49. De provincieraad heeft het gewijzigd kunstenreglement van de provincie West‐Vlaanderen 
vastgesteld 
 

50. De provincieraad heeft het gewijzigd provinciaal reglement cultuurprijs vastgesteld 
 

51. De provincieraad heeft een overeenkomst tussen de provincie West‐Vlaanderen en het 
Europacollege voor het verlenen van een investeringstoelage voor de tweede restauratiefase 
van het Europacollege, campus Verversdijk in Brugge goedgekeurd 
 

52. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger aangeduid voor de algemene vergadering van de 
vzw Eduwest op 29 oktober 2009 en het stemgedrag bepaald 
 

53. De provincieraad heeft de toetreding van het provinciebestuur West‐Vlaanderen tot de divisie S 
van TMVW in functie van de bouw van een nieuw provinciaal zwembad goedgekeurd 

 
54. De provincieraad heeft akte genomen van de rapportering van de financieel beheerder in 

toepassing van het provinciedecreet 
 
55. De provincieraad heeft kennis genomen van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de 

deputatie dd. 16 april 2009 
 
PROVINCIERAAD VAN 6 OKTOBER 2009, IN VOORTZETTING VAN 24 SEPTEMBER EN 
1 OKTOBER 2009 
 
Op 6 oktober 2009 heeft de heer gouverneur zijn jaarlijkse rede voor de provincieraad 
gehouden met als titel ‘erfgoed : een legaat uit het verleden met relevantie voor de 
toekomst’. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 8 van 2009 
 

71. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal 
reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale 
muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen. 
72. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 7 oktober 
2009 en voortgezet op 20, 21 en 22 oktober 2009. 
73. provinciaal reglement betreffende de erkenning van sporttakken en van 
bovenlokale sportieve instanties in West-vlaanderen van 22 oktober2009. 
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71. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal 
reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale 
muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen. 
 
Dienst en referte : 2009/Cultuur – III/A-1 
 
Naar aanleiding van het afsluiten van de cyclus 2006-2009 en na grondige evaluatie met 
vertegenwoordigers van de juryleden, provinciale adviescommissie muziek van de raad voor 
cultuur, vertegenwoordigers van Vlamo West-Vlaanderen en afgevaardigden uit de 
provincieraad zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het 
provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale 
muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 

 
 

Voor de provinciegriffier: 
De directeur, 
 
Ludo Valcke 

De gedeputeerde voor Kunst en Cultuur, 
 

 
Gunter Pertry 

 
BESLUIT VAN DE DEPUTATIE TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJZIGDE ORGANIEK 
REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PROVINCIAAL INSTRUMENTAAL 
MUZIEKFESTIVAL  
 
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en 
houdt rekening met volgende bepalingen en feitelijke overwegingen: 
 

- het Provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 
bovenlokale taakbehartiging) en artikel 57; 

 
- het voorstel van gedeputeerde Gunter Pertry; 

 
- na beraadslaging 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Wijzigingen naar aanleiding van evaluatievergadering dd. 05/10/2009 
 
Artikel 2: Dit provinciaal Instrumentaal Muziekfestival verloopt onder volgende reglementaire 

bepalingen. 
 
REGLEMENT: 
 
Artikel 1 
 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert bij besluit van de deputatie en op advies van de 
terzake bevoegde commissie van de provinciale Raad voor Cultuur, een festivalcyclus voor 
instrumentale ensembles. 
De resultaten van de selectieprocedure tijdens de festivalcyclus dienen als basis voor de 
toekenning van de provinciale subsidies. 
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Artikel 2 – de cyclus algemeen 
 
De muziekfestivalcyclus staat open voor alle instrumentale ensembles, ongeacht de 
samenstelling. 
 
De vierjarige cyclus van het gehele ensemblefestival ziet er als volgt uit:  
 

jaar 1: schriftelijke selectie  
jaar 2: selectiewedstrijd 
jaar 3: muziekfestival en promotie van de laureaten 
jaar 4: voortzetting van het promotiejaar 

 
Artikel 3 – de schriftelijke selectie (jaar 1) 
 
De selectie gebeurt op basis van het ingediende dossier. Op basis van de schriftelijke selectie 
worden de ensembles geselecteerd voor deelname aan de selectiewedstrijd. 
 
Artikel 4 – de selectiewedstrijd (jaar 2) 
 
De ensembles die deelnemen aan de selectiewedstrijd worden gerangschikt op basis van hun 
prestaties. Maximum 15 ensembles worden geselecteerd. De geselecteerde ensembles krijgen 
de titel “provinciaal geselecteerd ensemble”. De drie hoogst gerangschikte ensembles krijgen 
de titel “provinciaal genomineerd ensemble” en nemen deel aan het muziekfestival. 
 
Artikel 5 – het festival (jaar 3) 
 
Gedurende één dag treden de drie genomineerde ensembles in een West-Vlaamse concertzaal 
op. De ensembles worden beoordeeld door een jury. De jury roept een ensemble uit tot 
provinciaal laureaat (1e plaats), een ensemble tot tweede laureaat (2e plaats) en een 
ensemble tot derde laureaat (3e plaats). Ex aequorangschikking is mogelijk.  
 
Artikel 6 – het promotieproject (jaar 3-4) 
 
In het festivaljaar en het jaar dat volgt op het festival werkt de Provincie in overleg met de 
laureaten een project uit. Dit project beoogt minimaal een interprovinciale uitstraling. 
 
DEELNAME  
 
Algemene voorwaarden 
 
Artikel 7 
 
Om in aanmerking te komen voor selectie gelden volgende voorwaarden: 

- het ensemble moet gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen; 
- het ensemble kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden; 
- het ensemble telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s); 
- het ensemble bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn 

huidige bezetting. 
 

Deelnameprocedure 
 
De schriftelijke selectie (eerste selectie) 
 
Artikel 8 
 
De Provincie maakt de mogelijkheid tot deelname bekend in januari van het eerste cyclusjaar.   
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De inschrijving dient uiterlijk op 31 maart van het eerste cyclusjaar op de daartoe bestemde 
formulieren gericht te worden aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst Cultuur - Sectie Muziek, 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, hierna de dienst 
genoemd.  
 
Artikel 9 
 
Bij de inschrijving worden volgende gegevens gevoegd: 

1. de ingevulde inschrijvingsformulieren; 
2. de ledenlijst van het ensemble met vermelding van naam, voornaam, gemeente, 

geboortedatum, instrument en datum van aansluiting bij het ensemble per lid; 
3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging; 
4. een recente foto van het ensemble; 
5. een CV van het ensemble en een werkingsverslag van het afgelopen jaar; 
6. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar; 
7. een programmavoorstel voor de selectiewedstrijd dat zou worden uitgevoerd bij 

eventuele selectie (minimaal 45 en maximaal 60 minuten); 
8. een programmavoorstel voor het festival dat zou worden uitgevoerd bij eventuele 

selectie (minimaal 45 en maximaal 60 minuten). Een eventueel inspeelstuk maakt 
integraal deel uit van de programmavoorstellen; 

9. een financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar; 
10. de begroting voor het komende werkingsjaar. 

 
Artikel 10 
 
Ensembles komen niet in aanmerking voor selectie indien: 

- het dossier te laat werd ingediend; 
- het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke 

werking; 
- het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement. 

 
Het festivalprogramma kan identiek zijn aan het programma van de selectiewedstrijd. 
 
Artikel 11  
 
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de jury voor wat betreft punten 1 tot en met 
8. Hierbij wordt de jury bijgestaan met informatie aangeleverd door Vlamo West-Vlaanderen, 
dit ter verduidelijking en eventueel vervolledigen van het dossier. De administratieve 
beoordeling (punten 9 en 10 van artikel 10) gebeurt door de dienst.  
Uiterlijk op 31 mei van het eerste cyclusjaar wordt deze eerste selectie met een korte 
motivering aan alle ensembles die meedongen, bekendgemaakt.   
 
De selectiewedstrijd (tweede selectie) 
 
Artikel 12 
 
Uiterlijk op 30 september van het eerste cyclusjaar bezorgt de dienst de concrete richtlijnen 
i.v.m. de selectiewedstrijd aan de geselecteerde ensembles.   
De selectiewedstrijd vindt plaats in het voorjaar van het tweede cyclusjaar. 
 
Artikel 13 
 
Het optreden tijdens de selectiewedstrijd wordt beoordeeld door de jury. Er worden maximaal 
15 ensembles geselecteerd. De jury kent een speciale geldprijs toe voor de beste uitvoering 
van een werk van een Vlaamse componist. De selectie en de nominaties voor deelname aan 
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het festival worden uiterlijk op 30 september van het tweede cyclusjaar bekend gemaakt. Op 
het einde van de laatste festivaldag maakt de voorzitter van de jury de selectie en de prijs 
voor de beste uitvoering van een werk van een Vlaamse componist aan het publiek bekend.  
 
Het Festival 
 
Artikel 14 
 
Uiterlijk op 30 september van het tweede selectiejaar bezorgt de dienst de concrete richtlijnen 
i.v.m. het festival aan de drie genomineerde ensembles.   
 
Artikel 15 
 
De uiteindelijke samenstelling en het programma van het festival worden door de voorzitter 
van de jury in overleg met de genomineerde ensembles vastgelegd. De ensembles worden 
hiervan ingelicht uiterlijk op 30 september van het tweede cyclusjaar.  
 
Artikel 16 
 
Het festival wordt beoordeeld door de jury.  
 
Artikel 17 
 
De uitslag wordt tijdens de afsluitende proclamatie van de festivalnamiddag bekend gemaakt 
door de voorzitter van de jury. 
 
Artikel 18 
 
Aan de laureaten wordt een geldprijs toegekend naargelang van hun rangschikking. 
 
Artikel 19 
 
Na afloop van het festival ontvangen alle deelnemende ensembles een schriftelijk juryrapport. 
 
Het promotieproject 
 
Artikel 20 
 
Het promotieproject staat enkel open voor de laureaten van het festival. Het project wordt in 
nauw overleg tussen de laureaten en de provincie uitgewerkt voor het einde van het vierde 
cyclusjaar. 
 
Organisatie  
 
Algemene Bepalingen 
 
Artikel 21 
 
De organisatie van de vierjarige provinciale ensemble festivalcyclus berust bij de deputatie. 
 
Artikel 22 
 

- De selectiewedstrijd wordt georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. Het 
geheel wordt begeleid door de adviescommissie muziek en de dienst.  
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- Het vierjaarlijkse provinciaal muziekfestival wordt georganiseerd door de provincie 
West-Vlaanderen. De datum van het festival zal telkens minimaal één jaar vooraf door 
de deputatie worden bekendgemaakt. 

- De organisatie van het promotieproject wordt door de Provincie en/of één of meerdere 
laureaten waargenomen. Afhankelijk van de concrete invulling kunnen hier de nodige 
partnerships voor worden aangegaan.   

 
De Jury 
 
Artikel 23 
 
De deputatie stelt op advies van de commissie muziek de jury samen. De deputatie 
bekrachtigt de uitspraken van de jury’s. Tegen de uitspraak van de deputatie is geen beroep 
mogelijk. 
 
Artikel 24 
 

- De jury (schriftelijke dossiers en selectiewedstrijd) bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste vijf niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury wordt voorgezeten door een lid 
van de provinciale adviescommissie muziek. De voorzitter heeft geen stemrecht. De 
jury wordt bijgestaan door een secretariaat (dienst cultuur). 

- De jury (festival) bestaat uit de voorzitter (= selectiewedstrijd) en vier niet-
West-Vlaamse deskundigen. De voorzitter heeft geen stemrecht. De jury voor 
selectie en het festival kan dezelfde zijn. De jury wordt bijgestaan door een 
secretariaat (dienst cultuur). 

 
Kosten 
 
Artikel 25 – schriftelijke selectie 
 
Alle kosten i.v.m. het opstellen en inzenden van de dossiers zijn voor rekening van de 
deelnemende ensembles. De provincie West-Vlaanderen vergoedt de juryleden.  
 
Artikel 26 – selectiewedstrijd en muziekfestival 
 
De kosten voor de organisatie van de selectiewedstrijd en het festival zijn voor rekening van 
de provincie West-Vlaanderen.  
De Provincie stelt enkel een piano ter beschikking van alle deelnemende ensembles. Voor alle 
andere instrumenten zorgen de deelnemende ensembles zelf.  

De reiskosten van de uitvoerende leden, de dirigent en maximaal drie bestuursleden van de 
deelnemende ensembles zijn ten laste van de provincie West-Vlaanderen. De terugbetaling 
gebeurt als volgt: Na het festival ontvangt elk ensemble een schuldvordering en een 
verantwoordingsstaat in twee exemplaren. 
Is de reis gebeurd met een bus dan dient de schuldvordering in tweevoud teruggestuurd te 
worden samen met de gekweten factuur. 
Is de reis gebeurd met eigen wagens, dan dient de verantwoordingsstaat in tweevoud te 
worden teruggestuurd. De terugbetaling mag het bedrag niet overschrijden dat de reis zou 
kosten berekend volgens de tarieven van het openbaar vervoer. 
De vereiste documenten moeten de administratie bereiken binnen de twee maanden na de 
laatste festivaldag. De deelnemende ensembles ontvangen een zelfde deelnemingspremie. 
Het bedrag van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de deputatie. 

 

Hoofdstuk 2 – subsidiëring 
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Artikel 27 
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager 

- een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de amateuristische beoefening van 
instrumentale muziek als doel heeft; 

- gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen; 
- een boekhouding voeren en de administratieve en financiële controle van de Provincie 

aanvaarden. 
- geselecteerd worden voor deelname aan de festivalcyclus zoals bepaald in hoofdstuk 1 

van dit reglement; 
 
Artikel 28 
 
De subsidies kunnen de volgende vormen aannemen: 
 

- De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan de ensembles die deelnemen 
aan de selectiewedstrijd en/of het muziekfestival. De deputatie stelt per werkjaar het 
bedrag voor de deelnemingspremie vast. Dit bedrag is gelijk voor  alle de deelnemende 
ensembles. De deelnemingspremie wordt automatisch toegekend naar aanleiding van 
de deelname. De in aanmerking komende ensembles dienen geen extra formaliteiten 
te vervullen tot het verkrijgen van deze premie. 
 

- De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximaal 15 ensembles die 
geselecteerd werden naar aanleiding van hun deelname aan de selectiewedstrijd. De 
deputatie stelt per werkjaar het bedrag voor de werkingssubsidie vast. Deze subsidie 
geldt voor een periode van 4 jaar startend met het tweede cyclusjaar (na de 
selectiewedstrijd) en het bedrag is voor de 15 geselecteerde ensembles gelijk. De 
subsidie wordt elk jaar op basis van het ingediende dossier geëvalueerd door de 
deputatie op advies van de adviescommissie muziek van de provinciale Raad voor 
Cultuur. 
 

- De projectsubsidies kunnen enkel worden toegekend aan de maximaal 15 ensembles 
die geselecteerd werden naar aanleiding van hun deelname aan de selectiewedstrijd. 
Een ensemble kan ten hoogste één projectsubsidie krijgen per cyclus. De deputatie 
kent de subsidies toe na advies van de adviescommissie muziek van de provinciale 
Raad voor Cultuur. Bij de beoordeling van de ingediende projecten en het bepalen van 
het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met volgende criteria: 
 
- de inhoudelijke waarde van het project; 
- de duur van het project; de spreiding over de provincie of daarbuiten; 
- het publieksbereik en de uitstraling; de doelgroepen; 
- de gevoerde promotie. 
 
Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt tot ten hoogste 50% van de totale 
begroting van het project. Het principe van de tekortsubsidiëring is van toepassing. 
 
Binnen de twee maanden na het beëindigen van het project dient de initiatiefnemer de 
volgende gegevens aan de dienst te bezorgen:  
 
- de financiële afrekening gestaafd met de nodige bewijsstukken 
- een inhoudelijk verslag met toetsing aan het beoogde resultaat 
- een exemplaar van het promotiemateriaal + verslagformulier op de 
  herkenbaarheid (logo gebruik) 

 
Artikel 29 
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De subsidieaanvragen moeten gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst 
Cultuur – sectie Muziek, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries.  

- Aanvragen voor werkingssubsidies moeten de dienst bereikt hebben uiterlijk op 15 
mei van het jaar waarvoor een subsidie aangevraagd wordt met uitzondering van het 
tweede cyclusjaar waarin de aanvraag uiterlijk op 31 oktober ingediend moet worden. 

- Aanvragen voor projectsubsidies moeten de dienst bereikt hebben uiterlijk op 15 
november voor de projecten die plaatsvinden tussen 1 april en 30 september van het 
daaropvolgende jaar of uiterlijk op 15 mei voor de projecten die plaatsvinden tussen 1 
oktober van hetzelfde jaar en 31 maart van het daaropvolgende jaar. 

 
Artikel 30 
 
De subsidieaanvragen moeten zoals hieronder opgenomen volgende elementen bevatten:  

- voor de werkingssubsidies 
de afrekening van het afgelopen werkingsjaar 
een begroting voor het komende jaar 
een werkingsverslag met bewijsmateriaal 
de programmatie voor het volgende jaar 
een herkenbaarheidsverslag  (gebruik provinciale logo) 
een ledenlijst 

- voor de projectsubsidies 
een omschrijving van het project 
de doelstelling van het project met bijzondere aandacht voor de artistieke visie 
de eventuele partners 
de doelgroep 
een promotieplan 
een herkenbaarheidsverslag  (gebruik provinciale logo) 
een begroting 

 
Artikel 31 

Elke wijziging in de gegevens die door de aanvrager werden verstrekt, moet onmiddellijk 
schriftelijk aan de dienst meegedeeld worden. 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, de gesubsidieerde projecten niet of 
onvolledig gerealiseerd werden of de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, 
kan de deputatie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk schorsen, intrekken en/of 
terugvorderen. 
 
Artikel 32 
 
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn 
communicatie met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt 
bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale 
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.  
De initiatiefnemer dient in het geval van projectsubsidiëring tijdig een uitnodiging tot 
bijwonen van het project aan de dienst te bezorgen. 
 
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen 
 
Artikel 33 
 
De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. Hiertoe kan ze het 
advies van de Commissie Muziek van de provinciale Raad voor Cultuur inwinnen. 
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Artikel 34 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
 
Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter, de heren Dirk De 
fauw, Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart 
Naeyaert en Guido Decorte, leden; de heer Hilaire Ost, provinciegriffier.  
 
Brugge, 22 oktober 2009 
 
De provinciegriffier      De provinciegouverneur-voorzitter 
 
Hilaire Ost (get.)       Paul Breyne (get.) 
 
72. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 7 oktober 
2009 en voortgezet op 20, 21 en 22 oktober 2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 7 oktober 2009, voortgezet op 20, 21 en 22 
oktober 2009, ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 
LIJST GOEDGEKEURDE BESLUITEN IN DE PROVINCIERAAD  
VAN 7 OKTOBER 2009 
 
Op 7 oktober 2009 werden er geen besluiten ter goedkeuring voorgelegd. 
 
LIJST GOEDGEKEURDE BESLUITEN IN DE PROVINCIERAAD  
VAN 20 OKTOBER 2009 
 
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal op 26 november 2009 aangeduid en het stemgedrag bepaald 
met betrekking tot de voorgestelde agendapunten. 
 

2. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
vastgesteld betreffende de opdracht van werken : aanleggen van eb en vloedbedden met 
lava in het Provinciaal Technisch Instituut (Tuinbouwschool) te Kortrijk, met raming ten 
bedrage van 130.466,56 EUR (incl. BTW). 
 

3. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
vastgesteld betreffende de opdracht van werken : herstellen van vloer en vensterbanken 
2de verdieping in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, met raming ten bedrage 
van 127.389,94 EUR (incl. BTW). 
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4. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
vastgesteld betreffende de opdracht van werken : bouwen van overkapping en 
fietsenberging in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, met raming ten bedrage 
van 101.821,50 EUR (incl. BTW). 

 
5. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

vastgesteld betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.1. lot 6 : 
gebrandschilderde ramen in de Sint-Salvatorskathedraal, met raming ten bedrage van 
324.964,99 EUR (incl. BTW). 

 
6. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

vastgesteld betreffende de opdracht van werken : aanleg fietspad en rioleringen in de 
Egemsestraat (gemeenteweg) te Wingene, 2de fase, met raming ten bedrage van 
545.019,76 EUR waarvan 333.354,46 EUR ten laste van de Provincie (waarvan 40% 
subsidieerbaar door het Vlaams Gewest - Fietsfonds) en 211.665,30 EUR ten laste van de 
gemeente Wingene (telkens incl. BTW). 

 
7. De provincieraad heeft beslist tot deelname van de provincie West-Vlaanderen tot de 4 

vzw’s voor lokaal gezondheidsoverleg (Logo’s) in West-Vlaanderen en heeft de statuten en 
het provinciaal protocolakkoord goedgekeurd. 

 
LIJST GOEDGEKEURDE BESLUITEN IN DE PROVINCIERAAD  
VAN 21 OKTOBER 2009 
 
Op 21 oktober 2009 werden er geen besluiten ter goedkeuring voorgelegd. 
 
LIJST GOEDGEKEURDE BESLUITEN IN DE PROVINCIERAAD 
VAN 22 OKTOBER 2009 
 
8. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de erkenning van 

sporttakken en van bovenlokale sportieve instanties in West-Vlaanderen vastgesteld. 
 
9. De provincieraad heeft kennis genomen van de verkiezing van een ondervoorzitter van de 

7de commissie. 
 
10. De provincieraad heeft de derde wijziging van het budget 2009 vastgesteld. 

 
11. De provincieraad heeft de jaarrekening voor het dienstjaar 2008 vastgesteld. 
 
12. De provincieraad heeft het budget 2010 vastgesteld. 
 
13. De provincieraad heeft de de belastingsverordening inzake de algemene provinciebelasting 

(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 
 
14. De provincieraad heeft de belastingsverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor 

het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 
 
15. De provincieraad heeft de belastingsverordening op jachtverloven en jachtvergunningen 

(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 
 
16. De provincieraad heeft de belastingsverordening op de tweede verblijven (provinciale 

fiscaliteit voor het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 
 
17. De provincieraad heeft de heffing van 355 (driehonderd vijfenvijftig) opcentiemen op de 

onroerende voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 
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18. De provincieraad heeft de bepalingen van toepassing voor de verschillende 
belastingsverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2010) vastgesteld. 

 
19. De provincieraad heeft kennis genomen van het financieel en actuarieel verslag inzake de 

evolutie van de provinciale pensioenverzekering. 
 
73. provinciaal reglement betreffende de erkenning van sporttakken en van 
bovenlokale sportieve instanties in West-vlaanderen van 22 oktober2009. 
 
Dienst en referte: Sport 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet, het 
provinciaal reglement betreffende de erkenning van sporttakken en van bovenlokale sportieve 
instanties in West-vlaanderen van 22 oktober 2009, ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING VAN SPORTTAKKEN EN 
VAN BOVENLOKALE SPORTIEVE INSTANTIES IN 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 de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) 
- het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact 
- het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport voor allen-beleid en meer 
specifiek  
– de bepaling in artikel 24 1°b dat bovenlokale sportverenigingen die bij een door de 
Vlaamse Regering erkende Vlaamse Sportfederatie zijn aangesloten, automatisch worden 
erkend door het provinciebestuur 
- bepaling in artikel 30 §1 dat sportverenigingen lid moeten kunnen zijn van de provinciale 
sportraad; 

- de provinciale beleidsnota sport 2008-2013 van 20 december 2007 
- het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen, vastgesteld bij 

Besluit van de Provincieraad van 25 oktober 2007 
- het provinciaal reglement dd. 23 oktober 2008 betreffende het toekennen van 

werkingstoelagen aan bovenlokale sportieve instanties in West-Vlaanderen 
- het provinciaal reglement dd. 18 december 2008 betreffende de subsidiëring van 

sportieve initiatieven en hun randvoorwaarden voor personen met een handicap 
- het advies dd. 16 juni 2009 van de Provinciale Sportraad 
- de nood aan een duidelijke provinciale begripsomschrijving van sport en de daarmee 

samenhangende lijst van erkende sporttakken 
- voor specifieke bovenlokale sportinstanties als West-Vlaamse sportfederaties en West-

Vlaamse burensportdiensten dienen voorwaarden vastgelegd te worden om erkend te 
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worden in functie van lidmaatschap van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen en van 
het verkrijgen van werkingstoelagen 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Doel van het reglement 
 

1. Dit reglement bepaalt  
 
a. de begripsomschrijving van sporttakken die erkend kunnen worden 
b. de voorwaarden waaronder West-Vlaamse afdelingen van een sportfederatie of 

West-Vlaamse burensportdiensten kunnen erkend worden als bovenlokale 
sportinstantie. 

 
Artikel 2: Begripsomschrijving sport 
 

1. Onder ‘sport’, in de zin van dit reglement, wordt verstaan: 
‘Elke door een vereniging georganiseerde activiteit die individueel of in groepsverband 
wordt beoefend, met een competitief of recreatief karakter, op regelmatige basis en 
waarbij de fysieke inspanning, de motorische vaardigheid of de mentale volharding 
centraal staan’. 

 
2. Worden uitgesloten van deze definitie: sportactiviteiten die niet zelf door de sporter 

uitgeoefend worden. 
 
Artikel 3: Provinciale erkenning van sporttakken 
 

1. De deputatie beslist op advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen welke 
activiteiten voldoen aan de definitie en derhalve erkend worden als sporttak.  De 
volledige lijst van die activiteiten levert de provinciale lijst van erkende sporttakken.  

 
2. Activiteiten die gesubsidieerd worden op grond van andere provinciale reglementen, in 

het bijzonder in de culturele sector, kunnen niet beschouwd worden als erkende 
sporttak. 

 
Artikel 4: Erkenningsvoorwaarden West-Vlaamse sportfederaties 
 

1. Om erkend te worden en te blijven moet de West-Vlaamse sportfederatie aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
a. een overkoepelende provinciale structuur vormen van sportverenigingen met zetel 

in West-Vlaanderen 
b. ten minste 4 sportverenigingen groeperen, verspreid over ten minste 2 

bestuurlijke arrondissementen van de provincie West-Vlaanderen met gezamenlijk 
ten minste 100 actieve leden 

c. opgericht zijn op privé-initiatief onder de vorm van een vzw of deel uitmaken van 
een sportfederatie die vzw is 

d. de zetel hebben op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen 
e. voor de leden van de aangesloten clubs een verzekering voor lichamelijke 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben 
f. een eigen, specifieke provinciale sportwerking ontwikkeld hebben gedurende het 

voorbije kalender- en/of sportjaar 
g. sporttakken aanbieden die onder de provinciale lijst van de erkende sporttakken 

vallen zoals bedoeld in artikel 3 
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2. Provinciale afdelingen die deel uitmaken van de door de Vlaamse Regering erkende 
Vlaamse sportfederaties worden automatisch erkend op basis van het sport voor allen-
decreet van 9 maart 2007 

 
Artikel 5: Erkenningsvoorwaarden West-Vlaamse burensportdiensten 
 
Om erkend te worden en te blijven moet de West-Vlaamse burensportdienst aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
 

1. een overkoepelende vereniging vormen van gemeenten die als interlokale vereniging 
samenwerken mbt de materie sport 

2. minstens 4 aangesloten gemeenten tellen 
3. erkend zijn als interlokale vereniging (iv) in het kader van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking  
4. de zetel of het secretariaatsadres hebben op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen 
5. een eigen, specifieke provinciale sportwerking ontwikkeld hebben gedurende het 

voorbije kalender- en sportjaar 
 
Artikel 6: Erkenning 
 

1. De erkenning impliceert dat de West-Vlaamse sportfederaties en burensportdiensten 
 
a. lid kunnen worden van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen volgens de 

bepalingen van het organiek reglement dd. 25 oktober 2007 terzake 
b. gesubsidieerd kunnen worden volgens de bepalingen van het subsidiereglement 

dd. 23 oktober 2008 voor sportieve instanties en van het subsidiereglement dd. 18 
december 2008 voor personen met een handicap. 
 

2. De erkenning gebeurt door de deputatie, na advies van de Provinciale Sportraad West-
Vlaanderen.  

 
3. In afwijking van artikel 4,§1,2° kan de deputatie ook West-Vlaamse sportfederaties 

erkennen die omwille van de specifieke aard van de sportactiviteit of van de 
ruimtelijke omgeving niet kunnen voldoen aan de gestelde erkenningsvoorwaarden. 

 
Artikel 7: Erkenningstermijn en aanvraagperiode 
 

1. De aanvraag voor erkenning gebeurt jaarlijks.   
 

2. De aanvraag voor erkenning moet ingediend worden tegen 1 december voorafgaand 
van het jaar van erkenning. De sportinstanties worden erkend voor het komende 
kalenderjaar. 

 
Artikel 8: Aanvraagprocedure 
 

1. De aanvraag voor erkenning dient jaarlijks electronisch ingediend te worden via de 
webapplicatie op www.west-vlaanderen.be/sport. Indien dit voor bepaalde sportieve 
instanties niet mogelijk is, kan dit bij uitzondering in een papieren versie aangevraagd 
worden. 

 
2. De deputatie bepaalt de gegevens die sportieve instanties moeten bezorgen voor de 

eerste en volgende erkenningen, waaruit blijkt dat ze aan de gestelde 
erkenningsvoorwaarden voldoen. 

 
Artikel 9: Inwerkingtreding 
 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 8 – 2009   213   
 

De bepalingen van dit reglement treden in werking vanaf 1 november 2009. 
 
Artikel 10: Overgangsbepalingen 
 
Bij wijze van overgangsmaatregel dienen, in afwijking van artikel 8 §1, de aanvragen voor 
2010 op papier of digitaal ingevuld te worden op documenten die ter beschikking gesteld 
worden. 
 
Artikel 11: Coördinatie met andere provinciale reglementen 
 

1. Bij alle bepalingen in vigerende provinciale reglementen over erkenning van 
sporttakken en bovenlokale sportinstanties dient rekening gehouden te worden met de 
voorwaarden en procedure, zoals bepaald in dit reglement. 

 
2. De deputatie kan daartoe de bepalingen van dit reglement coördineren met de 

desbetreffende reglementen. 
 
Brugge, 22 oktober 2009 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Hilaire OST Jean DE BETHUNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 9 van 2009 
 

74. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2009 - 2010 geldende regelingen. 
75. Provinciaal reglement betreffende het stimuleren van projecten tot het 
bouwen van sociale koopwoningen. 
76. Ministeriële Omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones - 
Erratum. 
77. Rechtzetting Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen 
voor de natuur op de schoolsite. 
78. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 
november 2009. 
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74. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2009 - 2010 geldende regelingen. 
 
Dienst en referte : De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 Federale dienst Politionele Veiligheid 
 
Aan de gemeentebesturen 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren,  
 
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende 
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de 
provincie gesloten moeten worden. 
 
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. 
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij 
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht 
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens 
op de biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig 
artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer. 
 
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de 
andere belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik 
waarop het sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle 
nodige inlichtingen te verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit. 
 
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat 
ogenblik zal u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken . 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get) Paul  BREYNE 
 
Gelet op het advies van de heer ingenieur - dienstchef van de provinciale technische dienst 
der wegen te Brugge en het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen te Brugge 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf_______ ______ om 
______uur. 
 
Artikel 2 
 
Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:  
 

1 de voertuigen met aanhangwagens, andere dan opleggers; 
2 de voertuigen, (ook militaire) met banden, andere dan lucht- of kussenbanden 
 

Artikel 3 
 
Gedurende dezelfde periode: 
 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 9 – 2009   216   
 

1 is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het 
gewicht in beladen toestand hoger is dan 16 ton; 

2 is de snelheid van voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger is dan 8 ton, beperkt tot 50 km per uur. 
 

Artikel 4 
 
De bepalingen van Artikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:  
 

1. de provinciewegen, met uitzondering van het hiernavermelde vak waarvoor het verbod 
wel geldt; op de provincieweg Moerdijk-Leke: het vak dorp Moere (km 2,450) 
Lappersfortstraat (km 6,778) 

2. de gemeentewegen voorzien van cementbetonnen rijstroken met een breedte van 
minstens 5 meter; 

3. de gemeentewegen voorzien van koolwaterstofbindmiddelrijstroken met een breedte 
van minstens 6 meter; 

4. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig tussen trottoirbanden is ingesloten. 
 

Artikel 5 
 
De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat dit besluit wordt 
bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het centrum van de dichtstbijgelegen gemeente 
of tot op de door een bevoegd persoon aangewezen plaats. 
 
Artikel 6 
 
Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de 
bestuurders slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre aan die wegen geen schade wordt 
toegebracht. 
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere reisweg te nemen om het gewicht en/of 
snelheid van hun voertuig aan te passen. 
 
Artikel 7 
 
De overtredingen van dit besluit worden gesanctioneerd met de straffen voorzien in Artikel 29 
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
Brugge, 2009 
 
De Gouverneur, 
Paul BREYNE 
 
75. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het reglement betreffende 
het stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen. 
 
Dienst en referte: Welzijn – P08/8/10/A1-01/2 
 
Brugge, 30/11/2008 
 
Mevrouwen, 
Mijnheren, 
 
In uitvoering van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissingen van 26 november 2009 van de provincieraad van West-
Vlaanderen houdende goedkeuring van het reglement betreffende het stimuleren van 
projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen 
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Hoogachtend, 
 
Voor de provinciegriffier:            De gedeputeerde voor 
De directeur,             Jeugd, Huisvesting en Welzijn, 
 
Patrick Delanoeye         Dirk De fauw 
 
Reglement  

 
Provinciaal reglement betreffende het stimuleren van projecten tot het bouwen 
van sociale koopwoningen  
 
De provincieraad van West-Vlaanderen,  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke 
bepalingen en feitelijke overwegingen 

- De wet d.d. 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen inzonderheid artikel 4 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 
de bovenlokale taakbehartiging) en 42 

- het Vlaams decreet betreffende het grond en- en pandenbeleid van 27 maart 
2009 

- Het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale 
herkenbaarheid inzonderheid artikel 13 

- de beslissing van de provincieraad van 28 mei 2009, waarbij principieel werd 
goedgekeurd om een reglement op te maken inzake doorgeefleningen aan 
sociale huisvestingsmaatschappijen; 

- het meerjarenplan 2007-2012 “Vertrouwen wekt, vertrouwen werkt”, 
goedgekeurd in de provincieraad van 8 november 2007, waarin het 
provinciebestuur de ambitie heeft om iedere West-Vlaming in de mogelijkheid te 
stellen om te wonen in de meest aan zijn behoeften aangepaste, betaalbare, 
veilige en energiezuinige woning 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied  
 
Binnen de perken van de in het budget van de provincie West-Vlaanderen ingeschreven 
kredieten voor het woonfonds worden aan de initiatiefnemers renteloze leningen 
toegekend, voor de financiering van het bouwen van sociale koopwoningen om 
versneld te voldoen aan het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen zoals 
omschreven in het grond en –pandendecreet en met als doelstelling bovenop het 
provinciaal objectief extra sociale koopwoningen te hebben in 2020. 
 
Artikel 2  Begripsomschrijvingen 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

1. initiatiefnemer: de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 
erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) waarvan het 
werkingsgebied gelegen is in de provincie West-Vlaanderen;  

 
2. sociale koopwoning: Is een woning die werd gebouwd door een SHM om ze te 
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verkopen aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. 
 

3. woonproject: een project dat wordt opgezet om te voorzien in de huisvesting 
van gezinnen of alleenstaanden via de realisatie van (meerdere) sociale 
koopwoningen; 
 

4. meegroeiwonen: Meegroeiwonen is een duurzame, lange termijnvisie op 
wonen en bouwen. Op woningniveau is aanpasbaar en flexibel bouwen het 
basiskenmerk. Het maakt dat een woning zich kan aanpassen aan zijn bewoners 
en niet omgekeerd. Het houdt de realisatie in van individuele woongebouwen en 
wooneenheden waarbij principes van aanpasbaar, flexibel bouwen worden 
geïntegreerd vanaf de conceptfase. Het is een proces dat toelaat veranderende 
situaties en wensen voortdurend te integreren zodat de woonsituatie altijd 
geoptimaliseerd kan worden. 

 
5. woonfonds: het geheel aan middelen dat door het provinciebestuur ter 

financiering van de woonprojecten die beantwoorden aan de voorwaarden 
gesteld in dit reglement, beheerd wordt. 

 
6. Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 

heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun in eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 

7. Duurzame wijk: waarbij structuren zijn vastgelegd die een optimale invulling 
van duurzaam bouwen op kavelniveau mogelijk maken, hierbij spelen zowel 
technische factoren als sociaaleconomische factoren een rol. 
 

8. grootschalige projecten: woonprojecten met meer dan 20 woningen 
 
Artikel 3 – Voorwaarden waaraan het woonproject moet voldoen 
 

1. De initiatiefnemer moet in het stadium van de aanvraag met het oog op het 
bekomen van een lening een zakelijk recht of koopoptie op de onroerende 
goederen bezitten.  

 
2. De sociale koopwoningen moeten gebouwd worden volgens de normen opgelegd 

door de VMSW en in overeenstemming zijn met de geldende 
stedenbouwkundige voorschriften. 

 
3. Bij grootschalige woonprojecten moet er per 20 woningen minstens 1 woning 

gebouwd worden volgens het principe van meegroeiwonen. 
 

4. De verkoopprijs van de sociale koopwoning wordt berekend overeenkomstig de 
berekeningsregels van de VMSW. 
 

5. De toewijzing van de sociale koopwoning gebeurt volgens de toewijzigingsregels 
van de VMSW. 
 

6. Het project past in het lokaal woonbeleid 
 
Artikel 4: criteria voor de rangschikking van de aanvragen 
 

Voor de beslissing en de opmaak van de rangschikking bepaald in artikel 6 punt 2 
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heeft de deputatie voorrang aan projecten die beantwoorden aan volgende criteria: 
- Kleinschalige woonproject dat aansluit bij of ingebed is in bestaande 

woonkern. (vb: inbreidingsgerichte projecten; kerngebonden). 
- Gemengd grootschalig woonproject, waarbij dus ook huurwoningen 

geïntegreerd zijn. 
- Woonproject ontwikkeld volgens het concept ‘duurzame wijk’. 
- De opgegeven termijn van realisatie: woonprojecten met een kortere 

realisatietermijn krijgen de voorkeur. 
- De regionale spreiding: bij de keuze van woonprojecten wordt een 

spreiding van woonprojecten binnen de provincie nagestreefd. 
- De grootte van de inhaalbeweging ikv het grond-en pandendecreet: 

woonprojecten ingepland in gemeenten met een grote inhaalbeweging 
krijgen de voorkeur. 

- De duurzame ontwikkeling van het project: de keuze van materialen, 
inplanting. 

- de conformiteit met het beleidskader nederzettingenstructuur in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, in het bijzonder bij 
het aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden of nieuw te 
bestemmen woongebieden; 

- project ligt binnen het stedelijk gebied  
- het beschikbare krediet van het woonfonds op het moment van de 

indiening van de aanvraag tot het bekomen van een renteloze lening 
- andere door de deputatie bepaalde en gemotiveerde criteria 

 
Artikel 5 – Aanvraag en procedure 
 
1. De aanvraag wordt ingediend op de daartoe bestemde formulieren bij de deputatie 

van het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst welzijn, Provinciehuis 
Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge.  

 
Er zijn twee indienperiodes per jaar die eindigen op 1 maart en op 1 september. 
De poststempel dient als bewijs van tijdstip van indiening. 

 
2. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens: 
 

1) een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie; 
2) het bewijs dat de initiatiefnemer een zakelijk recht of koopoptie heeft op de 

onroerende goederen die voorwerp maken van de aanvraag; 
3) een liggingsplan ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern; 
4) een kadasterplan met aanduiding van de afbakening van het terrein met een 

lijst van de betrokken percelen met vermelding van de perceelnummers en de 
oppervlakte; 

5) de beslissing van het bevoegde orgaan van de initiatiefnemers om onder de 
voorwaarden van dit reglement een renteloze lening aan te vragen, waarmee  
een woonproject van sociale koopwoningen gerealiseerd zal worden; 

6) een verklaring van de gemeente dat het woonproject past in het lokaal 
woonbeleid; 

7) een schetsontwerp; 
8) een verslag met een raming van de kostprijs van het woonproject; 
9) een financieringsplan van het totaal woonproject met de nodige stavingstukken;  
10) de 3 laatst goedgekeurde jaarrekeningen; 
11) een kopie van de bodemattesten van de betreffende percelen. 

 
3. De volgende documenten moeten, zodra de initiatiefnemer ze in zijn bezit heeft, nog 
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toegevoegd worden aan het aanvraagdossier: 
1) een kopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag van de stedenbouwkundige 

vergunning en een kopie van de stedenbouwkundige vergunning; 
2) een definitieve kostenraming op basis van de plannen in de stedenbouwkundige 

vergunning; 
3) een kopie van de beslissing over het al dan niet toekennen van leningen en/of 

subsidies; 
4) een kopie van de akte van leningen met andere financiële instellingen en, in 

voorkomend geval, de bijbehorende notariële akten; 
5) een kopie van de definitieve plannen.  

 
4. De deputatie kan ten alle tijde alle stukken opvragen die nodig zijn voor de 

toekenning van de renteloze lening en het afsluiten van de akte van lening. 
 
Artikel 6 – principiële en definitieve goedkeuring 
 
1. Het bedrag dat uit het woonfonds kan ontleend worden, bedraagt per woning 

maximaal 200.000 euro.  
 
2 Binnen de perken van de middelen waaruit het woonfonds bestaat, beslist de 

deputatie principieel binnen de  3 maanden na de uiterste datum voor het indienen 
van de aanvraag enerzijds over de ontvankelijkheid van de ingediende aanvraag en 
de grootte van het maximaal toe te kennen leningbedrag en maakt anderzijds een 
rangschikking op volgens de criteria van artikel 4 van de woonprojecten die ervoor 
in aanmerking komen. 

 
3. De deputatie bepaalt het definitieve leningsbedrag rekening houdend met de 

definitieve kostenraming die zal worden ingediend op basis van de plannen in de 
stedenbouwkundige vergunning. Het definitief leningsbedrag kan nooit hoger liggen 
dan het maximaal bedrag bepaald door de principiële beslissing van deputatie 
volgens artikel 6 punt 2. 

 
Artikel 7 – akte en waarborg 
 
1. De deputatie bepaalt eveneens de manier waarop de lening moet worden 

gewaarborgd 
 
2. De akte van lening bevat minimaal volgende elementen: 
 

1) dat de leningen zonder intresten aan te rekenen worden toegekend; 
2) de manier waarop de lening kan worden gewaarborgd. 
3) dat de maximale duur van de lening drie jaar bedraagt;  
4) dat de opname van de lening een aanvang moet hebben genomen binnen zes 

maanden na de ondertekening van de akte van lening; 
5) de modaliteiten van de uitbetaling van de lening en de modaliteiten van de 

terugbetaling; 
6) dat het kapitaal door de initiatiefnemer terugbetaald wordt bij verkoop van de 

eerste woning van het project waarvoor werd ontleend, en ten laatste drie jaar 
na ondertekening van de akte van lening. 

 
3. De toegekende renteloze lening mag door de initiatiefnemer enkel worden 
aangewend voor de betaling van de kosten van het woonproject.  
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4. De lening kan enkel verkregen worden voor het gedeelte van de kostprijs van het 
woonproject dat niet gesubsidieerd wordt door andere overheden. 
 
5 Alle kosten voortvloeiend uit de akte van lening en het vestigen van de waarborgen 

zijn ten laste van de initiatiefnemer.  
 
Artikel 8 
 
De initiatiefnemer verliest alle aanspraken die voortvloeien uit de beslissing van de 
deputatie tot toekenning van de renteloze lening en tot bepaling van de omvang ervan 
indien de gestelde termijnen en de voorwaarden in dit besluit niet worden nageleefd. 
 
Artikel 9 - Controle en realisatie 
 
Zodra het woonproject klaar is voor ingebruikneming wordt de deputatie p.a. dienst 
Welzijn van de provincie hiervan in kennis gesteld en kan een provinciaal ambtenaar 
eventueel ter plaatse gaan om zich ervan te vergewissen dat het woonproject is 
uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag.  
Tussentijdse controles kunnen door een afgevaardigde van de provincie steeds  
uitgevoerd worden. 
 
Artikel 10 - Opzeg  
 
De provincie kan in volgende gevallen zonder opzeggingstermijn, geheel of gedeeltelijk, 
een einde stellen aan de renteloze lening en de onmiddellijke terugbetaling eisen van 
de initiatiefnemer. Deze opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven met 
onmiddellijke uitwerking, zonder ingebrekestelling noch enige andere formaliteit: 
 

1. in geval van onjuiste of onvolledige verklaringen door de initiatiefnemer; 
2. wanneer de initiatiefnemers om het even welke verbintenis die ze hebben 

aangegaan tegenover de provincie of tegenover derden niet naleven; 
3. in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de initiatiefnemer; in 

geval van staking van betalingen; in geval eender welk van hun goederen of 
waarden het voorwerp wordt of dreigt te worden van een inbeslagname (met 
inbegrip van de fiscale notificatie) of terugvordering; in geval van stopzetting of 
wijziging van hun activiteit; 

4. bij niet-stipte betaling van bevoorrechte schuldeisers, zoals de administratie der 
belastingen, de sociale zekerheid en de werknemers; 

5. wanneer feiten of omstandigheden zich zouden voordoen die van aard zijn de 
solvabiliteit van de initiatiefnemer of de vertrouwensrelatie waarop de renteloze 
lening gesteund is, te verstoren; 

6. wanneer de onderliggende goederen waarop de waarborg is gevestigd 
verdwijnen, in waarde verminderen of gewijzigd worden of wanneer daarvoor 
ernstig gevaar bestaat; 

7. in geval een goed/woning, waarop de hypothecaire volmacht of belofte tot niet 
vervreemden en niet hypothekeren rust, wordt verkocht of vervreemd zonder 
medeweten van de provincie; 

8. wanneer om het even welke verzekering gevraagd door de provincie niet 
afgesloten wordt of gevaar loopt ongeldig verklaard of opgezegd te worden, of 
wanneer het verzekerd risico zich zou voordoen; 

9. wanneer een krediet van de initiatiefnemer bij een financiële instelling opeisbaar 
wordt gesteld; 

10.  wanneer de renteloze lening niet voor het overeengekomen doel wordt 
aangewend, wanneer het overeengekomen opnemingsschema niet wordt 
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nageleefd, wanneer de gefinancierde werken niet uitgevoerd werden volgens de 
plannen, bestekken, lastenkohieren, opmetingsstaten die aan de provincie of 
haar expert werden meegedeeld; de provincie of haar expert mag zich daar op 
elk ogenblik van overtuigen door alle middelen en zonder enige 
verantwoordelijkheid, onder meer door nazicht van de werken of installaties ter 
plekke; 

11. wanneer de milieureglementering of bepalingen over ruimtelijke ordening en 
stedenbouw niet worden nageleefd of in alle gevallen waarin de initiatiefnemer 
wettelijke of reglementaire bepalingen van welke aard ook overtreedt. 

  
Artikel 11 – Slotbepalingen 
 
De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die 
niet voorzien zijn in dit reglement 
 
Artikel 12 
 
In het eerste kwartaal zal aan de provincieraad een verslag over de werking van het 
woonfonds van het vorig werkjaar worden voorgelegd. 
 
Artikel 13 
 
Het reglement treedt in werking vanaf 1 november 2009. 
  
Brugge, 26 november 2009 
 
De provinciegriffier,                                                                  De voorzitter, 
Hilaire Ost                                                                               Jean De Bethune 
 
76. Ministeriële Omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezones - 
Erratum. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/2009/OB/4/2 
 
Brugge, 26 november 2009 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 46 
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten 
behoeve van de politiezones. - Erratum 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2009 (blz. 72683 tem blz. 72705). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 
77. Rechtzetting Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen 
voor de natuur op de schoolsite. 
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Dienst en referte : dienst MiNaWa/NME 
 
Brugge, 6 oktober 2009 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 1 oktober 2009 tot 
vaststelling van het Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van scholen voor de 
natuur op de schoolsite. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Namens de deputatie, 
De Provinciegriffier,  De Gedeputeerde voor leefmilieu, natuur- en landschappen, 
(get.) Hilaire Ost          (get.) Guido Decorte 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Neemt de volgende motieven in overweging: 
- De provincie heeft de uitdrukkelijke ambitie om scholen te ondersteunen op het vlak van 

natuur- en milieu-educatie, en doet dat onder meer in de context van MOS (Milieuzorg Op 
School); 

- In dit verband vormt de kennismaking met diverse streekeigen natuurwaarden, net zoals de 
waardering en de zorg voor die natuur, een van de belangrijkste aandachtspunten in de natuur- 
en milieu-educatieve benadering van leerlingen; 

 
- Heel wat West-Vlaamse scholen hebben in de loop der tijd nu net veel van hun groenelementen 

opgegeven; 
 
Houdt rekening met deze context en met: 

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen 

- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 

- art.2 van het provinciedecreet, in het bijzonder de bovenlokale taakbehartiging 
- de artikelen 65, eerste lid en 85 van de provinciewet; 
- het voorstel van de deputatie; 
- het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 

provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12/05/05 en latere wijzigingen. 
 
BESLUIT: 
 
Hoofdstuk 1: doel van de subsidie 
 
Artikel 1 - algemene doelstelling 
 
De provincie streeft naar een verhoging van de natuurwaarden op de West-Vlaamse schoolsites en 
naar een educatieve valorisering daarvan.   
West-Vlaamse scholen die projecten voorzien ter verhoging van de natuurwaarden van hun 
schoolsite en dit educatief willen aanwenden ten aanzien van hun leerlingen, kunnen -onder 
bepaalde voorwaarden die rekening houden met het provinciaal milieu- en natuurbeleid- rekenen op 
financiële ondersteuning. 
 
Hoofdstuk 2: ontvankelijkheidsaspecten 
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Artikel 2 - de aanvrager 
 
De aanvrager: 
- is een erkende school of vestiging van een school, d.w.z. is subsidieerbaar door het departement 

onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
- is gevestigd in West-Vlaanderen. 
 
Artikel 3 –projectinhoud en –omvang 
 
Een project moet een of meer van volgende elementen omvatten om in aanmerking te komen voor 
subsidiëring: 
- planning ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:  

∗ inhuren van externe expertise bij terreinprospectie,  
∗ opmaak van inrichtingsplannen,  

- terreinvoorbereiding, terreininrichting en uitzonderlijk beheer ; niet-limitatieve opsomming van 
mogelijke onderdelen:  
∗ uitbraak van verhardingen,  
∗ natuurtechnische graafwerken (ifv plaggen, poelen, …),  
∗ voorzien van afrasteringen,  
∗ beplantingswerken met streekeigen groen,  
∗ materialen (palen, folie, boombeschermers, …) 

- informatie / sensibilisatie / educatie ; niet-limitatieve opsomming van mogelijke onderdelen:  
∗ éénmalige investeringskosten (informatieve bebording, veldwerkmateriaal …) 

- aankoop van klein tuingereedschap voor de leerlingen. 
 
De door de provincie aanvaarde projectkosten moeten minimaal 250 EUR bedragen om in 
aanmerking te komen voor subsidie. 
 
Het project heeft een educatieve meerwaarde en wordt geïntegreerd in de klas- en schoolwerking.  
 
Voor de planning, uitvoering, en opvolging van het project wordt een breed draagvlak (schoolteam, 
leerlingen, ouders, buurt, gemeente, natuurvereniging, …) gecreëerd. 
 
Voor de aanleg worden de meest ecologische keuzes gemaakt (cfr brochure ‘De ecologische 
siertuin’). 
 
Artikel 4 - het aanvraagdossier 
 
Om subsidie te kunnen genieten voor een “project moet de aanvrager een aanvraagdossier richten 
aan de deputatie, Dienst MINAWA, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Brugge Sint-Andries 
 
Het aanvraagdossier moet ten minste de volgende documenten bevatten: 
 
1) Het standaard aanvraagformulier volledig ingevuld, met gegevens over de aanvrager (volgens 

het model vastgesteld door de deputatie). 
Een projectbeschrijving die een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag mogelijk maakt, moet 
volgende elementen bevatten: 

∗ Situering van de school in zijn bredere omgeving op kaart 
∗ Bij inrichtingswerken,  

 een plattegrond met de uitgangssituatie 
 een plattegrond met de gewenste finale situatie (evt. opgesplitst in detailplannen)   

∗ duidelijke schriftelijke toelichting bij het project, minimaal:  
 doelstellingen van het project  
 soortenlijsten, plantmaten van struiken/bomen, aantallen, voor zover mogelijk andere 

nuttige kwantitatieve gegevens (bvb. “begroende” oppervlakte) 
 geplande/concrete educatieve werking rond het project 
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∗ een werkplanning voor het project  
∗ de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  

 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige 
vergunningsaanvragen 

 geplande uitgaven gestaafd aan de hand van bestekken en/of offertes 
 eventuele gegevens over de voorgeschiedenis van het project  

∗ Een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle aangesproken 
bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal (indien van 
toepassing 
 investeringskosten  
 andere relevante kosten. 

 
Artikel 5 - tijdstip waarop projecten ingediend kunnen worden 
 
Per jaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd:  
- de eerste met 1 maart als uiterste indiendatum,  
- eventueel een tweede – onder voorbehoud van de beschikbaarheid van middelen – met 1 

oktober als uiterste indiendatum.  
 

Hoofdstuk 3: beoordeling 
 
Artikel 6 – inhoudelijke toetsingscriteria  
 
De aanvraagdossiers worden chronologisch volgens datum van indiening afgehandeld. 
 
Bij de behandeling van de aanvragen wordt nagegaan in welke mate met het ingediende project 
“natuurwinst” wordt gerealiseerd en er educatieve acties op klasniveau worden aan gekoppeld, vb. in 
het kader van het thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School).  Enkel verfraaiing van 
het schooldomein, zonder educatieve acties aan gekoppeld, wordt niet gesubsidieerd. 
 
De projecten moeten passen in:  
− de provinciale visie rond ‘de ecologische siertuin’ (zoals verwoord in de provinciale brochure 

hieromtrent), 
− de provinciale visie rond ‘streekeigen groen’ (zoals verwoord in de provinciale “plant goed!” 

gidsen), 
− provinciale soortenbeschermingsplannen, 
− de principes van duurzaam bouwen (duurzame materiaalkeuze: FSC gelabeld- of kastanjehout - 

recyclagematerialen, waterdoorlaatbaarheid van verhardingen, productgebruik …), 
− een concreet of gepland educatief project rond natuur en milieu, waar de geplande 

werken/investeringen deel van uitmaken en waaruit blijkt dat acties op klasniveau de finale 
betrachting zijn, vb. thema Natuur op school van MOS (Milieuzorg op School). 

 
Na het indienen van een aanvraagdossier kan een provinciale vertegenwoordiger ter plaatse komen 
om advies te geven en indien nodig het dossier bij te sturen.  
 
Hoofdstuk 4: - de financiële ondersteuning 
 
Artikel 7- basissubsidie 
 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten 
kan de deputatie subsidies verlenen voor projecten rond de vergroening van de schoolsite.   
 
Als basissubsidie geldt 85 % van de door de deputatie aanvaarde kosten. 
Het globaal bedrag van alle subsidies, provinciale en andere, mag per project nooit 85 % van 
de bewezen kosten overschrijden. De aanvrager is ertoe gehouden andere subsidies of 
lopende subsidieaanvragen te vermelden bij de subsidieaanvraag.  
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Per project wordt maximaal 5000 euro subsidie per jaar toegekend. 
   
Artikel 8- aanvaarde kosten 
 
De subsidie slaat enkel op de investeringskosten, ingehuurde expertise of diensten, niet op andere 
werkingskosten.  
 
Niet educatief geïnspireerde harde infrastructuur (paden, verhardingen…) kan maximaal 20 % van 
de totale projectkost bedragen.  
 
Artikel 9 –procedure en uitbetaling 
 
De vraag tot uitbetaling van de subsidie bevat volgende stukken:  
- een summier projectverslag (ca. 3 blz.) over de uitvoering, 
- een overzicht van de uitgavenfacturen (en inkomsten) van het project, 
- een verslagformulier in het kader van de provinciale reglementering op de 

herkenbaarheid. 
 
De uitbetaling gebeurt nadat deze stukken werden voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar ná 
de goedkeuring.   
 
De financiële verrichtingen zijn volledig onderworpen aan de geldende reglementering van de 
provinciale boekhouding. 
 
Hoofdstuk 5: - slotbepalingen 
 
Art. 10 – inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2010 tot en met 31.12.2012.   
De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 11 - evaluatie 
 
Met het oog op bijsturing en eventuele verderzetting wordt de impact van dit subsidiereglement 
geëvalueerd vóór 31/12/2012.  Daarbij zal in het bijzonder de “groenwinst” en de “educatieve 
meerwaarde” van de projecten worden beoordeeld.   
 
Art. 12 – sancties en betwistingen 
  
De deputatie behoudt binnen de wettelijke grenzen het recht op controle van uitgevoerde projecten 
en inzage van stukken ter plaatse.   
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de bestemming van het goed of de uitgevoerde werken niet te 
veranderen gedurende ten minste 10 jaar, ingaand op 1 januari het jaar na de goedkeuring van de 
aanvraag.  
 
Bij vaststelling van inbreuken tegen de modaliteiten uit het subsidiebesluit van de deputatie kan de 
subsidie steeds worden teruggevorderd.  
De deputatie behoudt beslissingsbevoegdheid voor alle zaken die niet door dit reglement geregeld 
zijn. 
 
Brugge, 1 oktober 2009 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) H. Ost (get.) J. de Bethune 
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78. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 
november 2009. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 november 2009. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN 
26 NOVEMBER 2009 

 
1. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het stimuleren van 

projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen (woonfonds) vastgesteld. 
 
2. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : vernieuwen en herstellen ramen in het 
Bisschopshuis te Brugge, met raming ten bedrage van 101.359,34 EUR (incl. BTW) 
vastgesteld. 

 
3. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) 

betreffende de opdracht van dienst : opdracht van architectuur en technieken met 
leiding, controle en toezicht op de werken oprichting EAT-centrum op de site “Groot 
Magdalenagoed” te Brugge, met raming ten bedrage van 199.000 EUR (incl. BTW) 
vastgesteld. 

 
4. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : riolerings- en bestratingswerken in de 
Diksmuidsestraat, Arthur Stoffelstraat, Brugseweg en Polenlaan te Ieper, bevattende een 
deel ten laste van de Provincie, namelijk de herinrichting van de Brugseweg (N313), 
tussen de Arthur Stoffelstraat en de Polenlaan, met raming ten bedrage van 164.578,51 
EUR (incl. BTW) voor het provinciaal aandeel vastgesteld. 

 
5. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de herinrichting dorpskern Moere/Gistel, bevattende een deel ten laste van 
de Provincie, namelijk heraanleg doortocht Moere – provincieweg VI Moerdijk-Leke en 
aanleg van een fietspad langs de Molenstraat te Gistel, met totale raming ten bedrage 
van 2.252.098,62 EUR (incl. BTW) waarvan 549.162,54 EUR (incl. BTW) (heraanleg 
provincieweg) + 130.270,58 EUR (incl. BTW (aanleg fietspad) ten laste van de Provincie 
vastgesteld. 

 
6. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (onderhandelingsprocedure – 

herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : overlaging rijweg 
rechterkant tussen kmp. 7,500 en kmp. 8,600 langs de Damse Vaart te Damme, 3de fase, 
met raming ten bedrage van 84.764,11 EUR (incl. BTW) vastgesteld. 
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7. De provincieraad heeft de bestekken en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdrachten van werken : lot 1 : ruwbouw en afwerking, lot 2 : koeling, 
verwarming en ventilatie en lot 4 : elektrische installaties voor het verbouwen van het 
gebouw “Oude Bottelarij” op de site Rodenbach te Roeselare tot startersonthaalfaciliteit 
en stedelijk ondernemingscentrum, met raming ten bedrage van 731.410,84 EUR voor 
het lot 1, 194.473,62 EUR voor het lot 2 en 114.770,92 EUR voor het lot 4 (telkens incl. 
BTW) vastgesteld. 

 
8. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur, fase 5.1 – lot 1 : ruwbouw en 
schilderwerken in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van 
1.295.086,19 EUR (incl. BTW) vastgesteld. 

 
9. De provincieraad heeft met de overdracht van de lokale provinciewegen aan de 

gemeenten en bij niet-instemming van de gemeenten met de overdracht aan het 
Vlaamse Gewest ingestemd. 

 
10. De provincieraad heeft de overeenkomst inzake overdracht van het subsidiedossier 

multifunctioneel sportinfrastructuurproject aan TMVW voor het nieuw olympisch zwembad 
te Brugge, de keuze van de onderhandelingsprocedure (bekendmaking als gunningswijze) 
en de goedkeuring van het globaal programma en de selectieleidraad goedgekeurd. 

 
11. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM 

op 7 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
12. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 

9 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
13. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 

op 10 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
14. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO 

op 14 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
15. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG 

op 15 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
16. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 

16 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten bepaald. 

 
17. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

Gaselwest op 16 december 2009 aangeduid en het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

 
18. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 met betrekking 

tot de aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de 
verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd is gewijzigd en het besluit van de 
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van 
provinciale waarnemers in de adviescommissies gewijzigd. 
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19. De provincieraad heeft de jaarrekening 2008 van de POM West-Vlaanderen vastgesteld 
en kwijting aan de bestuurders van de POM West-Vlaanderen verleend. 

 
20. De provincieraad heeft de jaarrekening 2008 van Westtoer apb vastgesteld en kwijting 

aan de bestuurders en commissarissen van Westtoer apb verleend. 
 
21. De provincieraad heeft de bijakte bij de beheersovereenkomst 2007-2012 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb goedgekeurd. 
 
22. De provincieraad heeft het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) 

betreffende de opdracht van werken : restauratie van het provinciaal museum Stijn 
Streuvels “Het Lijsternest” te Ingooigem, met raming ten bedrage van 1.366.295,78 EUR 
(incl. BTW) vastgesteld. 

 
23. De provincieraad heeft de jaarrekening 2008 en het jaarverslag 2008 van TiNCK 

vastgesteld. 
 
24. De provincieraad heeft akte genomen van de rapportering van de provinciegriffier over de 

organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 


