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

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1 van 26 januari 2010
1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 17
december 2009.
2. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Algemene Provinciebelasting
3. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op bedrijven
4. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
5. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van provinciale
opcentiemen op de
onroerende voorheffing
6. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
7. Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen
8. Provinciaal reglement betreffende de toekenning van een provinciale
vrijwilligerstrofee
9. Besluit van de provincieraad tot vaststellen van het provinciaal reglement
betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van
bevoegdheden
10.Omzendbrief GPI 66 betreffende de overdracht van verloven van 2009 en de
toekenning van sommige verloven in 2010.
11. Ministeriële Omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet
van 12 november 2009.
12. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“IJzergedenkteken van Koning Albert”
13. Besluit van de provincieraad houdende het wijzigen van het provinciaal
subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie
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1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 17
december 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. 17 december 2009.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN
17 DECEMBER 2009
1.

De provincieraad heeft vastgesteld van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer
moet worden verstaan.

2.

De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de toekenning van een
provinciale vrijwilligerstrofee vastgesteld.

3.

De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van de gedesaffecteerde
spoorlijnen 65 Roeselare-Menen (Keselbergroute) en 85 Spiere-Avelgem (Trimaarzate)
mits de prijs van respectievelijk 255.410,40 EUR en 190.255,00 EUR.

4.

De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de omschrijving van het
begrip dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden vastgesteld.

5.

De provincieraad heeft het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake
milieuhinderreductie gewijzigd.

6.

De provincieraad heeft machtiging verleend tot aankoop van drie sites, respectievelijk
gelegen te Waregem, Poperinge en Oostende, in het kader van het project 330 – actie
voor starters en één site te Zeebrugge in het kader van het project 501 Logistiek Platform
West-Poort.

7.

De provincieraad heeft het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de
provincies West-Vlaanderen en Zhejiang (Volksrepubliek China) vastgesteld.

8.

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.

2. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Algemene Provinciebelasting
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 484.031 / 2
Mevrouwen,
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Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 22 oktober 2009, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2010 van een Algemene Provinciebelasting.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT
INVOERING VAN DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1
- Algemene provinciale
belastingverordening ;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
-het feit dat het billijk is voor de zwakste categorieën in de samenleving een vrijstelling of een
verminderd tarief te voorzien ;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet
-artikel 90,2° van het provinciedecreet;
-het 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.
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.
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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 19,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op
35,00 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 28,00 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
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 2010.
Brugge, 22 oktober 2009
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De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

3. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op bedrijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 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 22 oktober 2009, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op bedrijven.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT
INVOERING VAN DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel III - Hoofdstuk 2 - Belastingverordening op
bedrijven ;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet
-artikel 90,2° van het provinciedecreet;
-het voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
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.
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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 93,00 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 –
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
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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 WestVlaanderen, 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 WestVlaanderen, 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.

§7

Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij
informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de
integriteit van de electronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan
de belastingplichtige.

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.
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.
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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 2010.
Brugge, 22 oktober 2009
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

4. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 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 22 oktober 2009, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2010 van een
Provinciebelasting op jachtverloven en
jachtvergunningen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT
INVOERING
VAN
EEN
PROVINCIEBELASTING
OP
JACHTVERLOVEN
EN
JACHTVERGUNNINGEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel III - Hoofdstuk 4 - Belastingverordening op
jachtverloven en jachtvergunningen;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet ;
-het voorstel van de Deputatie ;
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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 2010.
Brugge, 22 oktober 2009
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

5. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van provinciale
onroerende voorheffing

opcentiemen op de

Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 484.01
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 22 oktober 2009, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2010 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT
INVOERING VAN PROVINCIALE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing ;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet ;
-artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ;
-het voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
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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 2010.
Brugge, 22 oktober 2009
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

6. Heffing voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 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 22 oktober 2009, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2010 van een Provinciebelasting op tweede verblijven.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT
INVOERING VAN DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel III - Hoofdstuk 3 - Belastingverordening op tweede
verblijven ;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet
-artikel 90,2° van het provinciedecreet ;
-het voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
Artikel 1
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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 WestVlaamse gemeente.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd
door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting.
Artikel 4
De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 106,00 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 2010.
Brugge, 22 oktober 2009
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De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

7. Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2010 / 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 22 oktober 2009, houdende
goedkeuring voor het aanslagjaar 2010 van de bepalingen van toepassing voor de
verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven
en jachtvergunningen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde voor financiën,
(get.) Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE ALGEMENE
BEPALINGEN INZAKE DE PROVINCIEBELASTINGEN, MET UITZONDERING VAN DEZE
OP JACHTVERLOVEN EN JACHTVERGUNNINGEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging) en 42 § 2 en § 3 (bepalen van het beleid van de provincie) ;
-het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de Deputatie
van 12 februari 2009, inzonderheid Deel II - Bepalingen van toepassing voor de verschillende
provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en
jachtvergunningen ;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen ;
-de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken ;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen ;
-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 ;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet
-artikel 90,2° van het provinciedecreet;
-het Arrest van het Arbitragehof 114/2000 van 16 november 2000 inzake de beroepen tot
vernietiging van meerdere artikelen van de wet van 15 maart 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 ;
-de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting 1992 ;
-het voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
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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 :
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 ;
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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 op de kohieren die uitvoerbaar verklaard worden 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, 22 oktober 2009
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

8. Provinciaal reglement betreffende de toekenning van een provinciale
vrijwilligerstrofee
Dienst en referte : welzijn 1111859
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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 17 december 2009.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier :
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor jeugd,
huisvesting en welzijn,
Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PROVINCIALE
VRIJWILLIGERSTROFEE
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 provinciaal reglement d.d. 28 november 1996 betreffende de provinciale prijzen voor
welzijns- en gezondheidszorg
de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
het convenant van 30 januari 2008 betreffende de samenwerking inzake vrijwilligerswerk
tussen de Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, de provinciale
deputaties en het collegelid van de Vlaamse gemeenschapscommissie bevoegd voor
welzijn, gezondheid en ambtenarenzaken
de meerwaarde die het vrijwilligerswerk kan bieden op persoonlijk vlak, op het niveau van
de sociale cohesie en ten bate van de samenleving als geheel
de wenselijkheid om jaarlijks naar aanleiding van de „week van het vrijwilligerswerk‟ een
campagne op te zetten ter promotie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied en definities
Artikel 1
§1 Doelstelling van dit reglement is vanuit de provinciale overheid
1° waardering, erkenning en respect betonen ten aanzien van het vrijwilligerswerk in
diverse sectoren in West-Vlaanderen;
2° het werven van vrijwilligers promoten.
§2 Het provinciebestuur kan daartoe een vrijwilligerstrofee uitreiken aan een organisatie
werkend met vrijwilligers.
Art. 2
Voor de toepassing van dit reglement worden volgende definities gehanteerd:
§1 Vrijwilligerswerk: elke activiteit die:
1° onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
2° wordt verricht voor één of meer andere personen – anders dan de persoon die de
activiteit verricht – voor een groep of organisatie of voor de samenleving als geheel;
3° wordt georganiseerd door een andere organisatie dan het familie- of privéverband van
degene die de activiteit verricht;
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4° niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader
van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling;
§2 Vrijwilliger: een natuurlijke persoon die een activiteit als vermeld in §1, verricht of zich
ertoe verbindt die te verrichten;
§3 Organisatie: elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder
winstoogmerk die werkt met vrijwilligers.
Hoofdstuk II: Bepalingen inzake de vrijwilligerstrofee
Art. 3
De vrijwilligerstrofee beoogt hetzij een organisatie, hetzij een samenwerkingsverband te
bekronen voor de manier waarop zij met vrijwilligers omgaat. Het gaat daarbij om
organisaties, die zich vanwege hun beleid, projecten of initiatieven gericht op hun eigen
vrijwilligers, op de een of andere wijze onderscheiden.
Art. 4
De provinciale vrijwilligerstrofee kan jaarlijks worden uitgeschreven door de deputatie. Naast
de vrijwilligerstrofee kunnen ook eervolle vermeldingen worden toegekend.
Art. 5
De deputatie beslist in welke vorm de vrijwilligerstrofee wordt uitgereikt. De geldsom of een
beloning in natura verbonden aan de vrijwilligerstrofee en de eventuele eervolle vermeldingen
bedragen gezamenlijk maximaal € 2.500 en wordt jaarlijks vastgesteld door de deputatie.
Art. 6
Specifieke vereisten wat de kandidaturen betreft:
§1 de organisatie die voor de vrijwilligerstrofee in aanmerking wenst te komen, voldoet aan
alle wettelijke voorwaarden zoals bepaald in de wetgeving betreffende de rechten van
vrijwilligers;
§2 minstens de helft van de vrijwilligers werkzaam bij de organisatie zijn woonachtig in WestVlaanderen;
§3 een organisatie kan de vrijwilligerstrofee slechts één keer ontvangen.
Hoofdstuk III: Kandidaatstelling en jury
Art. 7
§1 Gemotiveerde kandidaturen kunnen enkel per gewone post of per mail worden ingediend
bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries of vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be.
§2 Een kandidatuur is alleen geldig wanneer ze wordt ingediend vóór 5 januari van het jaar
waarin de vrijwilligerstrofee wordt toegekend. Voor het kalenderjaar 2010 wordt deze
datum bij wijze van overgangsbepaling vastgesteld op 12 februari.
§3 De poststempel of maildatum geldt als bewijs voor datum van inzending. Kandidaturen
tegen afgifte worden niet in aanmerking genomen.
§4 Door het indienen van een kandidatuur verklaart de indiener zich akkoord met het
reglement.
Art. 8
§1 De selectie van de geldige kandidaturen, de voordracht van de laureaten en het voorstel
van eervolle vermeldingen wordt toevertrouwd aan een jury.
§2 De jury wordt samengesteld door de deputatie en voorgezeten door de gedeputeerde
bevoegd voor welzijn of diens vertegenwoordiger.
§3 De secretaris van de jury is de coördinator van het Provinciaal Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
§4 De jury bestaat, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris, uit minimaal vijf leden
die in de sector van het vrijwilligerswerk deskundigheid hebben verworven.
§5 De werking van de jury wordt vastgesteld in een huishoudelijk reglement.
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Art. 9
Na advies van de jury neemt de deputatie een beslissing omtrent de toekenning van de
vrijwilligerstrofee en de eventuele eervolle vermeldingen.
Hoofdstuk IV: Algemene bepalingen
Art. 10
De toekenning van de vrijwilligerstrofee en de eervolle vermeldingen, gebeurt binnen de
perken van het op de goedgekeurde provinciale budget voorziene krediet.
Art. 11
De deputatie beslist over de uitvoeringsmodaliteiten van dit reglement en over alle
aangelegenheden die niet door dit reglement zijn geregeld.
Art. 12
Het reglement van 28 november 1996 betreffende de provinciale prijzen voor welzijns- en
gezondheidszorg wordt opgeheven.
Art. 13
De bepalingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring en gelden voor een
periode tot en met het kalenderjaar 2013.
Brugge, 17 december 2009,
Voor de provinciegriffier (afwezig);
De financieel beheerder

De voorzitter,

Patrick Braet

Jean de Bethune

9. Besluit van de provincieraad tot vaststellen van het provinciaal reglement
betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van
bevoegdheden
Dienst en referte : COOP – 0100/2009/088
Mevrouwen, Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement betreffende de omschrijving van het begrip
dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden zoals vastgesteld door de provincieraad op
17 december 2009.
Dit reglement is per 1 januari 2010 in werking getreden.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De Directeur,
Dirk Van Belle

De gedeputeerde voor infrastructuur en
juridische aangelegenheden
Dirk De fauw

Provinciaal reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur
en delegatie van bevoegdheden
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De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen;
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april
2009 tot wijziging van het provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikelen 42, 43, 57, 153, 155 en 156
alsook het artikel 137 van het laatstvermelde decreet tot wijziging
- de beslissing van de provincieraad d.d. 25 januari 2007 houdende omschrijving van het
begrip dagelijks bestuur zoals vermeld in het provinciedecreet
- het feit dat voornoemd raadsbesluit dient te worden aangepast in het licht van voormeld
decreet van 30 april tot wijziging
- de memorie van toelichting bij voormeld ontwerp van decreet tot wijziging van het
provinciedecreet en het decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid hetgeen wordt bepaald bij artikel 84 en 85
- de noodzaak om in het kader van een duidelijke afspraak tussen de provincieraad en de
deputatie en ten behoeve van een vlotte werking van het bestuur te omschrijven wat onder
dagelijks bestuur ook in het kader van delegatie van bevoegdheden moet worden begrepen
- de memorie van toelichting bij het Provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad enerzijds in
de mogelijkheid moet worden gesteld de nadruk te leggen op het maken van de belangrijkste
beleidskeuzes en daardoor richting te geven aan het bestuur en de raad anderzijds, mits
behoud van de controle op de beleidsaansturing, de mogelijkheid krijgt om in ruime mate
bevoegdheden te delegeren naar de deputatie
- de nodige rapportering die over het gebruik van deze bevoegdheden naar de raad toe werd
voorzien
- het gegeven dat de bepaling van het begrip in aanzet niet is omschreven door het
provinciedecreet en het daarom nodig is een beroep te doen op de invulling hieraan gegeven
door het hof van Cassatie met betrekking tot de wetgeving betreffende de vennootschappen
en deze met betrekking tot de verenigingen zonder winstoogmerk;
- de mogelijkheid om bij deze gelegenheid eveneens de algemene regels vast te stellen
overeenkomstig artikel 57 §3, 1e van het provinciedecreet waarbinnen de deputatie daden
van beheer kan stellen over de provinciale inrichtingen en eigendommen
- de noodzaak een aantal uitgaven zoals personeelsuitgaven en hoogdringende uitgaven snel
te kunnen betalen zonder dat de provincieraad hiertoe eerst moet worden samengeroepen;
- de noodzaak een regeling te treffen voor alle handelingen met een contractuele inslag zowel
overheidsopdrachten als andere contracten;
- het voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1: Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur
Onverminderd specifieke bepalingen heeft het dagelijks bestuur omschreven in artikel 57§1
van het provinciedecreet betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijks leven,
de zaken van een gering belang en de zaken die naar snelheid van optreden een dringend
karakter vertonen.
Art. 2: Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van het budgethouderschap
en de overheidsopdrachten
Het dagelijks bestuur bij toepassing van artikel 43 § 2, 9e en 11e van het provinciedecreet,
toegekend aan de deputatie inzake overheidsopdrachten enerzijds, alsook binnen het kader
van het budgethouderschap toegekend aan de provinciegriffier of door deze aan andere
personeelsleden overeenkomstig artikel 155 §2 van het provinciedecreet en toegekend door
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de Deputatie aan bepaalde personeelsleden van de provincie overeenkomstig artikel 155 §3
van het provinciedecreet, omvat de hiernavermelde bevoegdheden:
1. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan,
voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van het exploitatiebudget
(gewone dienst);
2. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan,
voor wat betreft de opdrachten te gunnen op het investeringsbudget (buitengewone
dienst) die uitgevoerd worden binnen een door het bestek of de prijsvraag omschreven
termijn die in normale omstandigheden 365 kalenderdagen niet overschrijden én
bovendien het bedrag bepaald als grens voor het voeren van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ingevolge art. 17 §2, 1e a van de wet
van 24 december1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten of ingevolge artikel 26 §1, 1 e a van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 niet overschrijden;
3. de goedkeuring van de eindafrekening en desbetreffende verrekeningen van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten die door de
provincieraad werden goedgekeurd tenzij de eindafrekening en desbetreffende
verrekeningen het gevolg zijn van een conceptwijziging of wijziging van essentiële
voorwaarden en bepalingen van de gunningsvoorwaarden die oorspronkelijk door de raad
werden vastgesteld.
Art. 3: Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur met het oog op delegatie van andere
contracten dan overheidsopdrachten en wat betreft het verrichten van personeelsuitgaven
Het dagelijks bestuur toegekend aan de deputatie, door de deputatie aan de provinciegriffier
of andere personeelsleden met toepassing van artikel 155 § 2 en § 3 van het provinciedecreet
of door de deputatie aan bepaalde personeelsleden met toepassing van artike 155 § 3 van het
provinciedecreet omvat de hiernavermelde bevoegdheden:
1. Het stellen van daden van beschikking:
- met betrekking tot onroerende goederen voor zover ze binnen de perken vallen van
artikel 57 §3, 8e b van het provinciedecreet;
- met betrekking tot duurzame roerende goederen voor zover ze binnen de perken
vallen van artikel 57 §3, 8e a van het provinciedecreet.‟
2. Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen, met uitzondering van alle
vormen van patrimoniale contracten en daden van beschikking, voor zover ze:
- ofwel aangerekend worden op het exploitatiebudget (gewone dienst);
- ofwel aangerekend worden op het investeringsbudget (buitengewone dienst) en in
dat geval betrekking hebben op zaken die in normale omstandigheden uitgevoerd
worden binnen de 365 kalenderdagen en de maximumwaarde, gelijk aan het
bedrag bepaald als grens voor de overheidsopdrachten gevoerd bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoals omschreven in artikel 2, 2e
van dit besluit niet overschrijden.
3. de goedkeuring van de te betalen bedragen overeenkomstig het aan de raad
toevertrouwde budget voor het verrichten van personeelsuitgaven. Deze bevoegdheid
is naar delegatie beperkt tot de deputatie en/of de provinciegriffier.
Art. 4: Algemene regels voor het beheer van de provincie overeenkomstig artikel 42 §2 en
artikel 57 §3, 1e van het provinciedecreet
Als daden van beheer over de provinciale inrichtingen en eigendommen door de deputatie
gesteld met toepassing van artikel 57 §3, 1e van het provinciedecreet worden beschouwd de
overeenkomsten tot vestiging van contractuele rechten betreffende onroerende goederen met
een maximale duur van 9 jaar.
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Art. 5: Delegatie aan de provinciegriffier wat betreft de goedkeuring van de te betalen
bedragen
In uitvoering van artikel 156 §4 van het provinciedecreet delegeert de raad de goedkeuring
van de te betalen bedragen in overeenstemming met het aan de deputatie toevertrouwde
budget aan de provinciegriffier voor volgende uitgaven:
- wedden en aanverwante personeelskosten
- hoogdringende uitgaven, die binnen de vijf werkdagen moeten betaald worden en
die het maximum bedrag van 1.250 EUR niet overtreffen
Art. 6: Rapportage
De besluiten door de deputatie genomen met toepassing van artikel 2 van dit besluit kunnen
door de provincieraadsleden worden ingezien in de notulen van de deputatie waar zij met een
specifieke code worden aangemerkt.
Art. 7: Inwerkingtredings- en opheffingsbepalingen
Dit besluit treedt in werking vanaf de eerste dag van de maand volgend op het nemen van dit
besluit.
Op dezelfde dag houdt het besluit van de provincieraad d.d. 25 januari 2007 houdende
omschrijving van het begrip dagelijks bestuur zoals vermeld in het provinciedecreet op
uitwerking te hebben.
Art. 8: Kennisgeving
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegriffier, de financieel
beheerder en het Rekenhof.
Te Brugge op 17 december 2009
De provinciegriffier,
Hilaire OST

De voorzitter,
Jean DE BETHUNE

10.Omzendbrief GPI 66 betreffende de overdracht van verloven van 2009 en de
toekenning van sommige verloven in 2010.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid

DPV/2010/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 Omzendbrief GPI 66 betreffende de
overdracht van verloven van 2009 en de toekenning van sommige verloven in 2010.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2009 (blz. 80401 tem
blz. 80402).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

11. Ministeriële Omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet
van 12 november 2009.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid
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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 betreffende
de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera‟s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2009 (blz. 79856 tem
blz. 79862).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

12. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert.
“IJzergedenkteken van Koning Albert”

Vereniging

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2010-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.
13. Besluit van de provincieraad houdende het wijzigen van het provinciaal
subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie
Dienst en referte : Dienst Milieu, Natuur en Water
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 17 december 2009 houdende
het wijzigen van het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake milieuhindereductie.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
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Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Peter Norro

De gedeputeerde voor leefmilieu, natuur – en
landschappen,
Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET WIJZIGEN VAN HET
PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN INZAKE
MILIEUHINDERREDUCTIE
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

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;

-

het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42;

-

het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2;

-

het besluit van de provincieraad dd 28/02/2008 houdende het provinciaal
subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie;

-

het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013 van de Provincie West-Vlaanderen (in het
bijzonder tactische doelstelling 23: Voorkomen en beperken van milieuhinder);

-

het Provinciebestuur wenst een leefbare en aantrekkelijke omgeving te ontwikkelen
waar de mens zich op duurzame wijze optimaal kan ontplooien; door het aanpakken
van milieuhinder kan de kwaliteit van de onmiddellijke leef- en woonomgeving
verbeterd worden;

-

een aantal wijzigingen aan het reglement kunnen zorgen voor een groter stimulerend
effect;

-

het is wenselijk om naast gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
ook verenigingen of organisaties te ondersteunen bij het brongericht aanpakken van
milieuhinder;

-

het is wenselijk om de omschrijving van de aard van de projecten te vereenvoudigen;

-

de huidige indiendatum is voor gemeentebesturen een moeilijk haalbare datum, het is
wenselijk dat aanvragers te allen tijde projectvoorstellen kunnen indienen;

-

het voorstel van de deputatie;

BESLUIT
Enig artikel. – Het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie
dd 25/02/2008 wordt als volgt gewijzigd:
-

In aanhef ten vijfde wordt “Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 van de Provincie
West-Vlaanderen (in het bijzonder de acties 72, 82 en 83 van het thema hinder)”
vervangen door “provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013 van de provincie West-
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Vlaanderen (in het bijzonder tactische doelstelling 23: voorkomen en beperken van
milieuhinder)”.
-

In aanhef ten zevende wordt “en verenigingen en organisaties” toegevoegd tussen
“projectsamenwerkingsverbanden)” en “te ondersteunen”.

-

Aanhef ten achtste wordt toegevoegd: “het besluit van de provincieraad dd
28/02/2008 houdende het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake
milieuhinderreductie.”

-

In artikel 2 wordt de definitie van milieuhinder aangevuld met “hinder door zwerfvuil
en hinder veroorzaakt door het bestrijden van plaagsoorten”.

-

Artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door artikel 3:
Milieuhinderreducerende projecten in West-Vlaanderen en plannen ter voorbereiding
van de uitvoering ervan, die uitgevoerd worden door:
- een gemeente;
- een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
- een vereniging of organisatie gevestigd in West-Vlaanderen met
rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk;
komen in aanmerking.
Het wegnemen van visuele hinder door middel van aanplantingen komt niet in
aanmerking.

-

Artikel 6 wordt geschrapt en vervangen door artikel 4:
Bij de selectie van de ingediende projectvoorstellen gelden de volgende criteria:
de resultaatgerichtheid;
het daadwerkelijk hinderreducerend effect;
de overdraagbaarheid naar andere gemeenten van de provincie en/of verenigingen
of organisaties gevestigd in West-Vlaanderen;
de mate van samenwerking met andere doelgroepen;
de mate waarin het ingediende projectvoorstel ook de jaren na het indienen,
opvolging zal krijgen.
het innovatieve karakter;
de ligging in een van volgende gebieden:
o een gebied waar een provinciaal leefomgevingsonderzoek is uitgevoerd;
o het buitengebied;
o een gebied waar een provinciaal inventarisatie-iniatiatief is gebeurd rond
een milieuhinderaspect relevant in verband met het projectvoorstel.

-

Artikelnummer 3 wordt vervangen door artikelnummer 5

-

Artikelnummer 4 wordt vervangen door artikelnummer 6

-

In artikel 7 wordt “of verenigingen of organisaties” toegevoegd tussen
“samenwerkingsverbanden” en “die aanspraak wensen te maken”.

-

Artikel 8 wordt geschrapt en vervangen door:
De projectvoorstellen kunnen te allen tijde worden ingediend aan de hand van het
beschikbare aanvraagformulier.

-

In artikel 10 wordt geschrapt en vervangen door:
De aanvragen zullen chronologisch volgens postdatum van indiening worden
afgehandeld in relatie met het beschikbare krediet. Ten laatste 8 weken na de datum
waarop de aanvraag is ingediend wordt de begunstigde op de hoogte gebracht van de
uitspraak van de Deputatie over zijn aanvraag tot betoelaging.
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-

Artikel 16 wordt toegevoegd:
Dit reglement kan worden aangehaald als hinderreglement.

-

Artikelnummer 16 wordt vervangen door artikelnummer 17.

Brugge, 17 december 2009,
Voor de Provinciegriffier (afwezig);
De financieel beheerder

De voorzitter,

Patrick BRAET

Jean DE BETHUNE
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 18 februari 2010

14. Coördinatie van de rechtspositieregeling en coördinatie van het arbeidsreglement van het provinciepersoneel
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14. Coördinatie van de rechtspositieregeling en coördinatie van het
arbeidsreglement van het provinciepersoneel
Dienst: dienst personeel
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet worden bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal:
1) de beslissing van de deputatie van 30 juli 2009 houdende coördinatie van de
rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, vastgesteld bij provincieraadsbesluit
van 27 november 2008, zoals gewijzigd bij provincieraadsbesluiten van 26 maart 2009
en 25 juni 2009;
2) het besluit van de deputatie van 14 januari 2010 tot wijziging van het
arbeidsreglement, zoals bekrachtigd bij besluit van de provincieraad van 28 januari
2010 en tot coördinatie van het arbeidsreglement.
Hoogachtend,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,

De gedeputeerde voor personeel,

Hilde Vandromme

Bart Naeyaert

- Besluit provincieraad dd. 28 januari 2010 tot bekrachtiging van de wijzigingen van het
arbeidsreglement.pdf
- Besluit deputatie dd. 14 januari 2010 tot wijziging van het arbeidsreglement.pdf
- Besluit provincieraad dd. 25 juni 2009 tot wijziging van de rechtspositieregeling.pdf
- Besluit provincieraad dd. 26 maart 2009 tot wijziging van de rechtspositieregeling.pdf
- Besluit provincieraad dd. 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling.pdf
- Gecoördineerd arbeidsreglement, zoals vastgesteld bij besluit van de deputatie van 14
januari 2010.pdf
- Gecoördineerd arbeidsreglement, zoals vastgesteld bij besluit van de deputatie van 30 juli
2009.pdf
Gecoördineerde rechtspositieregeling, zoals vastgesteld bij besluit van de deputatie
van 30 juli 2009
Besluit provincieraad dd. 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling
Besluit provincieraad dd. 26 maart 2009 tot wijziging van de rechtspositieregeling
Besluit provincieraad dd. 25 juni 2009 tot wijziging van de rechtspositieregeling
Gecoördineerd arbeidsreglement, zoals vastgesteld bij besluit van de deputatie van
14 januari 2010
Besluit deputatie dd. 14 januari 2010 tot wijziging van het arbeidsreglement
Besluit provincieraad dd. 28 januari 2010 tot bekrachtiging van de wijzigingen van het
arbeidsreglement
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 18 februari 2010

15. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 januari
2010
16. Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de
landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen
17. Wijzigingen Statuut Raad voor Cultuur
18. Opheffing van het reglement betreffende het toekennen van een starttoelage
voor sociaal verhuurkantoren met regionale werking.
19.Omzendbrief PGI 67: praktische regels inzake de toekenning van eervolle
onderscheidingen voor de personeelsleden van de lokale politiezones, de federale
politie, de algemene inspectie en het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie
(SSGPI) sinds 2001
20. Omzendbrief GPI 44 ter – Richtlijnen betreffende het Interventiekorps.
21.Omzendbrief LNE/2009/02 – Goed onderhoud van openbare rioleringen en
collectoren
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15. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 januari
2010
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 januari 2010.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE PROVINCIERAAD VAN
28 JANUARI 2010
1. Goedkeuren van de wijzigingen van de statuten van de NV XOM.
2. Vaststellen van het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van
de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen.
3. Vaststellen van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden bij verschillende
aanwervingsexamens.
4. Bekrachtigen van de wijzigingen aan het arbeidsreglement voor het provinciepersoneel.
5. Opheffen van het reglement betreffende de toekenning van een starttoelage aan sociale
verhuurkantoren.
6. Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2010.
7. Goedkeuren van de wijzigingen aan het provinciaal reglement voor de subsidiëring van
projecten en startende festivals voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
8. Goedkeuren van de wijzigingen van het statuut van de Raad voor Cultuur.
16. Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de
landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen
Dienst en referte : dienst economie, 2009/1056/EC/LBE/KIBOE
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen
van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen.
Dit reglement houdt de vernieuwing in van het bestaande reglement ter ondersteuning van de
kinderboerderijen (1996) in West-Vlaanderen. Het nieuwe reglement sluit beter aan bij de
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huidige beleidsdoelstellingen. De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op www.westvlaanderen.be/landbouw.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De adjunct-adviseur (diensthoofd)
Lode Vanden Bussche

De gedeputeerde voor Landbouw en Visserij,
Bart Naeyaert

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET ERKENNEN EN ONDERSTEUNEN VAN
DE LANDBOUWEDUCATIEVE ACTIVITEITEN OP KINDERBOERDERIJEN
IN WEST-VLAANDEREN
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar de volgende rechtsbronnen
en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen :
het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 42 §3
(vaststellen reglementen)
artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending
van sommige subsidies
het provinciaal reglement van 19.12.96, 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 „Reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale
subsidie‟ goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en
latere wijzigingen
het belang van landbouweducatie in het scheppen van een maatschappelijk draagvlak
voor land- en tuinbouw
het grote belang van de kinderboerderijen in het landbouweducatieve werkveld;
de nood aan financiële en inhoudelijke ondersteuning van kinderboerderijen voor de
verdere uitbouw van hun landbouweducatieve activiteiten
de aansluiting op en verwevenheid met het provinciale landbouwbeleid, specifiek de eigen
provinciale werking inzake landbouweducatie;
het voorstel van de deputatie
BESLUIT
Hoofdstuk 1 : Doelstelling
Artikel 1:
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de landbouweducatieve activiteiten van
de West-Vlaamse kinderboerderijen ondersteunen en versterken.
Hoofdstuk 2 : Begripsomschrijvingen
Art. 2:
Voor deze subsidie komen in aanmerking die verenigingen en openbare besturen die als
kernactiviteit kinderen en jongeren op een actieve, ervaringsgerichte en didactisch
verantwoorde manier laten kennismaken met land- en tuinbouw door middel van een eigen
agrarische bedrijvigheid.
Deze verenigingen en instanties worden hierna genoemd kinderboerderijen.
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Art. 3:
Een landbouweducatieve activiteit is een activiteit die als doel heeft kinderen en jongeren te
laten kennismaken met en te informeren over bepaalde aspecten van de hedendaagse landen tuinbouw en dit op een neutrale en didactisch verantwoorde wijze met respect voor alle
vormen van land- en tuinbouw en de mensen werkzaam in deze sector.
Art. 4:
De betrokken provincie dienst :
Dienst Economie - landbouweducatie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III laan 66
8200 Sint-Andries
T 050 40 71 69
landbouweducatie@west-vlaanderen.be
Hoofdstuk 3 : Subsidie
Art. 5:
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare
kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen voor het versterken en ondersteunen van de
landbouweducatieve activiteiten op de West-Vlaamse kinderboerderijen.
Deze subsidie is een werkingstoelage die jaarlijks wordt toegekend op basis van de
bedrijfssituatie en activiteiten van het voorbije kalenderjaar.
Hoofdstuk 4 : Toepassingsgebied
Art. 6:
Voor de subsidie komen in aanmerking die kinderboerderijen die voldoen aan de algemene en
specifieke voorwaarden opgenomen in dit reglement en die op basis daarvan erkend zijn door
de Provincie West-Vlaanderen.
Hoofdstuk 5 – algemene voorwaarden voor erkenning
Art. 7:
Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de kinderboerderij voldoen aan alle
volgende voorwaarden:
voldoen aan de begripsomschrijvingen in art. 2 en art. 3;
gelegen zijn op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
rechtspersoonlijkheid bezitten onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk,
opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, of behoren tot een openbaar bestuur;
als statutair doel (ingeval van vzw) of als beleidsdoelstelling (ingeval van openbaar
bestuur) de organisatie van landbouweducatieve activiteiten hebben;
over alle vereiste vergunningen beschikken;
de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de
uitwerking van de activiteiten;
een boekhouding hebben die voorgelegd kan worden ter verantwoording van de
provinciale subsidie;
ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare,
kwaliteitsvolle landbouweducatieve werking hebben ontplooid binnen de provincie WestVlaanderen;
blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak op vlak van didactiek, inhoud, infrastructuur en
veiligheid;
beschikken over een nuttige oppervlakte van minimum 3 ha, voldoende onthaal- en
klasruimtes en de nodige sanitaire voorzieningen voor het ontvangen van groepen;
regelmatige deelname aan de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken
provinciedienst;
bereid zijn, na overleg, mee te werken aan sensibiliserende en educatieve initiatieven die
uitgaan van de Provincie.
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-

werken met gekwalificeerd (educatief en/of technisch personeel).
activiteiten organiseren met een bovenlokaal karakter.
in zekere mate toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Hoofdstuk 6 : Erkenningsprocedure
Art. 8:
De kinderboerderij dient een aanvraag in gericht aan de deputatie van de Provincie WestVlaanderen. Deze aanvraag omvat volgende stukken:
1. correct en volledig ingevuld aanvraagformulier (op te vragen bij de betrokken provinciale
dienst);
2. statuten (ingeval van vzw);
3. grondplan van de kinderboerderij met functievermelding van gebouwen en open ruimte;
4. een inhoudelijk en financieel rapport van de voorbije 3 kalenderjaren;
5. een overzicht van de vaste en tijdelijke activiteiten met een korte omschrijving van de
inhoud en de doelgroep;
6. kopie van de relevante diploma‟s en vormingsattesten van het personeel.
Het aanvraagformulier voor erkenning, met de bijlagen, dient bezorgd te worden aan de
betrokken provinciedienst voor 1 maart om in aanmerking te komen voor een subsidie in het
huidige werkjaar.
Art. 9:
Een provinciaal adviesorgaan, minstens bestaande uit
een vertegenwoordiger van de provinciale dienst economie (landbouw);
een vertegenwoordiger van de provinciale dienst MINAWA (natuur- en milieueducatie);
een vertegenwoordiger van de Federatie van kinder- jeugd- en gezinsboerderijen;
onderzoekt de aanvraag tot erkenning en adviseert de deputatie over deze aanvraag op basis
van het ingediende dossier en een eventueel plaatsbezoek. Op voorstel van dit adviesorgaan
en na een beslissing door de deputatie kan dit adviesorgaan aangevuld worden met
bijkomende leden (intern of extern) die tijdelijk deel uitmaken van dit adviesorgaan.
Art. 10:
Het advies van het provinciale adviesorgaan bevatte minstens volgende elementen :
De conformiteit met de voorwaarden opgenomen in dit reglement;
Beoordeling van de educatieve kwaliteit van het aangeboden programma;
Beoordeling van de inhoudelijk kwaliteit van het aangeboden programma en/of individuele
activiteiten;
Beoordeling van de landbouweducatieve waarde van het aangeboden programma;
De veiligheid in en rond de kinderboerderij;
Beoordeling van de geschiktheid van het personeel;
Beoordeling van de toegankelijkheid;
Art. 11:
De deputatie erkent de vereniging of instantie als kinderboerderij indien het dossier conform
is de voorwaarden gesteld in art. 8 en indien voldaan is aan de voorwaarden omschreven in
art. 7.
Art. 12:
Indien door de betrokken dienst wordt vastgesteld dat de kinderboerderij niet meer voldoet
aan de voorwaarden omschreven in art. 7, of andere tekortkomingen of fraude worden
vastgesteld, kan de deputatie, na advies van het adviesorgaan, de erkenning schorsen of
opheffen naargelang de frequentie, het aantal, de aard of de omvang van de tekortkomingen
of van de fraude. De deputatie kan hiertoe nadere voorwaarden en regels bepalen.
Art. 13:
De erkenning wordt van rechtswege opgeheven indien de kinderboerderij gedurende 2 jaar
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niet aanwezig was op de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken
provinciedienst.
Hoofdstuk 7 - aanvraagprocedure subsidie
Art. 14:
De aanvraag tot het bekomen van een structurele subsidie voor het voorbije kalenderjaar
moet jaarlijks voor 1 juni gericht worden aan de betrokken provinciedienst, en moet
vergezeld worden van volgende stukken :
1.
Jaarrekening (balans en resultatenrekening) van het vorige werkjaar, begroting van
het lopende werkjaar;
2.
Jaarverslag van het vorig werkjaar;
3.
Jaarprogramma van het lopende werkjaar met overzicht van de aangeboden
activiteiten met korte omschrijving, doelgroep en opgedeeld in permanent of tijdelijk.
4.
Ingevuld aanvraagformulier volgens model als bijlage aan dit reglement.
Art. 15:
Voor betoelaging komen enkel de landbouweducatieve activiteiten van de kinderboerderij in
aanmerking en dit volgens volgend puntenstelsel:
Deel 1 Basispunten :
1. Aantal boerderijdieren aanwezig op de kinderboerderij:
Soort
Te verdienen punten
Hoe toegekend
Koeien
Varkens
Schapen
Geiten
Paarden
Kippen

15 punten
15 punten
1 punt
1 punt
1 punt
5 punten

Indien aanwezig
Indien aanwezig
Per dier (max. 5 punten)
Per dier (max. 5 punten)
Per dier (max. 5 punten)
Indien aanwezig

2. aantal deelnemers aan landbouweducatieve activiteiten
Aantal deelnemers Te verdienen punten
> 12000

80 punten

> 10000

70 punten

> 8000

60 punten

> 6000

50 punten

> 4000

40 punten

> 2000

30 punten

< 2000
20 punten
Het ras van de dieren in kwestie dient in overeenstemming te zijn met de hedendaagse
landbouwrealiteit. Dit betekent dat o.a. dwerggeiten, sierkippen en hangbuikzwijnen NIET
geteld kunnen worden.
Maximaal te behalen basistotaal = 130 punten
Deel 2 Bonuspunten :
- Indien de kinderboerderij uitgebaat wordt door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
wordt het behaalde puntenaantal verhoogd met 50% van het basistotaal.
- Indien de kinderboerderij samenwerkt met een land- of tuinbouwer in de buurt en dit kan
aantonen met wederzijds getekende documenten waarin de aard van de samenwerking
wordt beschreven én indien de samenwerking aantoonbaar bijdraagt tot de kwaliteit van
de educatieve werking wordt het behaalde puntenaantal verhoogd met 20% van het
basistotaal.
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-

Indien het personeel van de kinderboerderij aantoonbaar deelgenomen heeft aan
vormingen, studiedagen of opleidingen die relevant zijn voor de landbouweducatieve
werking wordt het puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal.
Indien een afgevaardigde van de kinderboerderij aanwezig is op alle officiële
overlegvergaderingen wordt het puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal.

Art. 16:
De waarde van een punt is het totaal voorziene subsidiebedrag gedeeld door het totaal aantal
behaalde punten voor alle voor betoelaging in aanmerking komende kinderboerderijen.
Hoofdstuk 8 - Provinciale herkenbaarheid
Art. 17: Provinciale herkenbaarheid en return
In het subsidiebesluit staan 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.
Hoofdstuk 9 – Slotbepalingen
Art. 18: Controle
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden voor de
doelstelling van dit provinciaal reglement (art. 1).
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 (geheel
of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot) schorsen, intrekken of
terugvorderen.
Art. 19: 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 de betrokken
provinciale dienst daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
Art. 20: Uitzondering
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na
advies van het bevoegde provinciale adviesorgaan.
De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing
verlenen van sommige bepalingen van dit reglement in verband met de erkennings- en
aanvraagprocedure. De organisatie moet daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de
Provincie West-Vlaanderen.
Art. 21: Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt het voorgaande reglement:
„Provinciaal reglement houdende toekenning van een werkingstoelage aan educatieve- en
onthaalboerderijen‟ van 31 oktober 1996
Art. 22: Overgangsbepalingen
Kinderboerderijen die in de periode 2005-2009 jaarlijks een subsidie ontvingen in het kader
van het voorgaande reglement „Provinciaal reglement houdende toekenning van een
werkingstoelage aan educatieve- en onthaalboerderijen‟ van 31 oktober 1996 zullen slechts
die dossierstukken moeten bezorgen die nog niet in het bezit zijn van de provincie WestVlaanderen.
Brugge, 28 januari 2010
De provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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17. Wijzigingen Statuut Raad voor Cultuur
Dienst en referte : Cultuur / IV/A-4-a
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 7 januari 2010 tot vaststelling
van de wijzigingen aan het Statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Gunter Pertry

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET STATUUT VAN DE RAAD
VOOR CULTUUR
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:

-

-

de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt
de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 10 oktober 1979 tot
vaststelling van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen
de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 20 februari 1992 tot
aanpassing van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen
de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 29 maart 2001 tot
vaststelling van het statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie WestVlaanderen
de beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 30 januari 2006 tot
vaststelling van het aangepaste statuut van de Raad voor Cultuur van de Provincie
West-Vlaanderen
er is opnieuw aanleiding is om voormeld statuut aan te passen door de toevoeging van
een gedragscode voor de leden van de Raad voor Cultuur
het advies van het Uitvoerend Bureau van de Raad voor Cultuur in haar vergaderingen
van 14 maart 2008, 10 september 2008, 4 maart 2009 met betrekking tot de
invoering van een gedragscode
het besluit van de deputatie van 14 mei 2009
de besprekingen in het CT Leefcultuur van 5 juni en 4 september 2009
het voorstel vanuit de dienst Cultuur om meteen ook een aantal andere formele
wijzigingen door te voeren die voorvloeien uit gewijzigde decreten: enerzijds het
provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 29 dec. 2005) en het geheel van de
omkaderende reglementering en haar latere aanpassingen, anderzijds het decreet van
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Artikel 1:
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In het statuut van de Raad voor Cultuur, vastgesteld bij provincieraadsbesluit van 30 januari
2006, wordt een nieuw artikel 32bis toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 32bis – Gedragscode
Alle leden van de Raad voor Cultuur houden zich aan de gedragscode van de Raad voor
Cultuur. Deze gedragscode wordt als bijlage aan het statuut voor de Raad voor Cultuur
toegevoegd.”
Art. 2:
De bijlage, gevoegd bij dit besluit, wordt als bijlage gevoegd bij voormeld statuut van de Raad
voor Cultuur.
Art. 3:
In voormeld statuut van de Raad voor Cultuur worden de woorden “Bestendige Deputatie”
telkens vervangen door het woord “deputatie”.
Art.4:
Artikel 34 van voormeld statuut van de Raad voor Cultuur wordt vervangen als volgt:
“Art. 34 - Openbaarheid van bestuur
De verslagen van alle Commissies, Stuurgroep, Werkgroepen, Uitvoerend Bureau en Plenaire
Vergadering zijn, nadat ze definitief geworden zijn door de goedkeuring door de respectieve
Commissie, Stuurgroep, Werkgroep, Uitvoerend Bureau of Plenaire Vergadering, zijn een
bestuursdocument in toepassing van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur.”
Art. 5:
Artikel 35 van voormeld statuut van de Raad voor Cultuur wordt vervangen als volgt:
“Art. 35 - Verkiezingen
De voorzitter en ondervoorzitter van de Raad voor Cultuur en de voorzitters en
ondervoorzitters van de diverse commissies, worden gekozen bij geheime stemming en bij
gewone meerderheid.”
Art. 6:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.
Brugge, 28 januari 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De voorzitter,
(get.) Jean DE BETHUNE

Bijlage bij het besluit tot aanpassing van het statuut van de Raad voor Cultuur
BIJLAGE BIJ HET STATUUT VAN DE RAAD VOOR CULTUUR ( cf. art 32bis)
GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE ADVIESCOMMISSIES VAN DE RAAD VOOR
CULTUUR
Toepassingsgebied
De gedragscode is van toepassing op alle leden van de Raad voor Cultuur. Deze gedragscode
is van toepassing onverminderd de bepalingen waarin de wetgeving en het Statuut van de
Raad voor Cultuur voorzien. De provincieraadsleden en het provinciepersoneel hebben
daarnaast een eigen deontologische code.
a. basishouding
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1 Respectvol
Je toont respect voor:
- de diversiteit van onze samenleving;
- de democratische instellingen en voor de bestaande regelgeving;
- de andere leden van de Raad voor Cultuur;
- de afspraken die gemaakt zijn in de vergaderingen van de Raad voor Cultuur;
- de beslissingen van de deputatie of de provincieraad, genomen op basis van het nietbindend advies van de Raad voor Cultuur.
2 Integer en correct
Je bent correct in je houding. Je doet of zegt niets wat kan beschouwd worden als een
inbreuk op iemands waardigheid.
Je handelt correct met je (voor)kennis. Als je op de hoogte bent van mogelijke toekomstige
beslissingen die voor derden of jezelf van persoonlijk en/of financieel belang kunnen zijn, mag
je hieromtrent geen informatie meedelen aan derden.
Je neemt regelmatig deel aan de vergaderingen en bij langdurige ongemotiveerde en/of
herhaaldelijke ongemotiveerde afwezigheid neem je zelf ontslag of zal de commissie een
voorstel tot ontslag aan de deputatie formuleren.
3 Gefundeerde en onpartijdige adviezen
Je aanvaardt het gelijkheidsbeginsel. Iedereen en elk dossier wordt op dezelfde wijze
beoordeeld. Je neemt afstand van conflicten, gevoeligheden, geografische betrokkenheid,…
Je adviseert binnen de Raad voor Cultuur onafhankelijk van je werkgever of werksituatie.
Op het ogenblik dat je dicht betrokken bent – professioneel tewerkgesteld bij of als lid van
de raad van bestuur van een organisatie- bij een organisatie die in het te behandelen dossier
voorkomt, dien je dit te melden aan de voorzitter van de commissie of stuurgroep. De
voorzitter vraagt die persoon uitdrukkelijk de vergadering te verlaten op het ogenblik dat het
dossier voorkomt.
Je mag geen giften of ander voordeel vragen of aanvaarden. Het is je niet toegestaan om
relatiegeschenken te ontvangen.
b. gedrag
1 De Commissiedebatten
Je hebt spreekrecht, dit is het recht om je eigen mening te formuleren en je standpunt te
verdedigen tijdens de vergaderingen.
Wanneer je denkt dat er een onregelmatigheid is, heb je spreekplicht. Stel je een fout,
nalatigheid, misbruik of onverenigbaarheid vast dan breng je de voorzitter en de secretaris
van de commissie of stuurgroep van de Raad voor Cultuur op de hoogte.
Je bent in je spreekrecht beperkt door de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te
houden voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen. De
geheimhoudingsplicht slaat op gegevens over het interne beraad dat aan een
administratieve eindbeslissing voorafgaat.
2 Communicatie
Communicatie over adviezen en de werking van de Raad voor Cultuur met de pers gebeurt
enkel door de bevoegde gedeputeerde of in opdracht.
Tot slot
Wanneer een lid van de Raad voor Cultuur deze gedragscode niet naleeft, kan de algemene
voorzitter van de Raad voor Cultuur, na het advies van het Uitvoerend Bureau en na
betrokkene gehoord te hebben in het Uitvoerend Bureau, een voorstel tot ontslag van dat lid
indienen bij de deputatie.
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18. Opheffing van het reglement betreffende het toekennen van een starttoelage
voor sociaal verhuurkantoren met regionale werking.
Dienst en referte: Welzijn – P02/8/10/A1-07
Mevrouwen,
Mijnheren,
In uitvoering van artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 28 januari 2010 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende de opheffing van het reglement betreffende het toekennen van een
starttoelage voor sociaal verhuurkantoren met regionale werking.
Voor nadere inlichtingen kun u terecht 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

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE OPHEFFING VAN HET
REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN STARTTOELAGE AAN SOCIAAL
VERHUURKANTOREN.
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikelen 2 (provinciaal belang omwille van de
-

bovenlokale taakbehartiging) en 42
het provinciaal reglement betreffende het toekennen van een starttoelage voor sociaal
verhuurkantoren met regionale werking van 1 april 2002
Er in elk West-Vlaamse Gemeente een sociaal verhuurkantoor werkzaam is met
uitzondering van de gemeenten De Haan en Zuienkerke
dat in kader van het reglement een sociaal verhuurkantoor slechts een starttoelage
kan krijgen indien het werkingsgebeid gespreid is over minstens 3 gemeenten,
Dat volgens het reglement Zuienkerke en De Haan geen nieuw svk kunnen oprichten
en enkel nog kunnen aansluiten bij een bestaande werking.
dat op het provinciale budget sinds 2008 geen middelen voorzien zijn ter uitvoering
van het reglement
Het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Enig artikel: Het Provinciaal reglement van 1 april 2002 betreffende het toekennen van een
starttoelage voor sociaal verhuurkantoren met regionale werking wordt opgeheven met
onmiddellijke toepassing.
Brugge, 28 januari 2010
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De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

19.Omzendbrief PGI 67: praktische regels inzake de toekenning van eervolle
onderscheidingen voor de personeelsleden van de lokale politiezones, de federale
politie, de algemene inspectie en het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie
(SSGPI) sinds 2001
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2010-PG
Aan de Gemeentebesturen,
Aan de Politiezones,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene
Directie van de Veiligheid en Preventie – bracht mij ter kennis van de omzendbrief van
26/11/200 “GPI 67 – Eervolle onderscheidingen”. Omzendbrief GPI 67 kan worden
geraadpleegd op de Interntsite http://www.besafe.be in de rubriek “Lokaal beleid en politie –
Wetgeving”.
Omzendbrief GPI 67 verscheen op 28/01/2010 in het Belgisch Staatsblad – Ed. 2 – pag. 3860.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
20. Omzendbrief GPI 44 ter – Richtlijnen betreffende het Interventiekorps.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid

DPV/2010/OB/3/2

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 Omzendbrief GPI 44 ter – Richtlijnen
betreffende het Interventiekorps.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2010 (blz. 3578 tem blz.
3584).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

21.Omzendbrief LNE/2009/02 – Goed onderhoud van openbare rioleringen en
collectoren
Dienst en referte : A/10/999/208-1
Aan de leden van de bestendige deputatie,
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de diensten en instanties belast met de uitvoering van de in deze omzendbrief
opgenomen bepalingen.
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Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur vraag ik uw aandacht
voor de omzendbrief van 8 januari 2010 betreffende het goed onderhoud van openbare
rioleringen en collectoren. De omzendbrief vindt u als bijlage.
Hoogachtend
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
- VLGEM_rioleringen.pdf
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 29 april 2010

22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 februari
2010
23. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.25 maart
2010
24. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2009
25. Provinciaal Reglement voor de subsidiëring van projecten voor en door jongeren
in West-Vlaanderen
26. Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaalpedagogische 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
27. Omzendbrief BB 2010/02 betreffende vervreemding van onroerende goederen
door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten –
procedure
28. Reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten,
specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de
provincie Zhejiang (Volksrepubliek China)
29. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
30. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
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22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 februari
2010
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 februari 2010 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN
25 FEBRUARI 2010
1.

Verlenen van advies op het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘afbakening stedelijk gebied Brugge’ in het kader van het openbaar onderzoek

2. Vaststellen van het begrip en de toepassingswijze van interne kredietaanpassingen
3.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Vanheede’ voor het regionaal bedrijf Transvanheede te Wervik

4.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Woodstar’ voor het regionaal bedrijf Woodstar te Avelgem

5. Beslissen tot aanstelling van bestuursleden van de POM West-Vlaanderen
6. Definitief aanvaarden van de schenking van een kunstwerk voor Mu.ZEE
7.

8.

Wijzigen van 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 en het besluit van de
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van
provinciale waarnemers in de adviescommissies
Goedkeuren van de erfpacht aan POM West-Vlaanderen voor de site Waregem in het
kader van project 330

23. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.25 maart
2010
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.25 maart 2010 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUIEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN
25 MAART 2010
1.

Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Geeraerd NV (te
Knokke-Heist), met bijhorend onteigeningsplan

2.

Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stock Americain
(te Vladslo-Diksmuide)

3.

Kennisnemen van het verslag van de voorzitter PROCORO over de financiële uitgaven
2009

4.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : herinrichting dorpskern Moere/Gistel, bevattende een deel
ten laste van de Provincie, nl. heraanleg doortocht Moere – ex provincieweg VI
Moerdijk-Leke, met totale raming ten bedrage van 2.453.441,90 EUR (incl. BTW)
waarvan 661.418,90 EUR (incl. BTW) voor het provinciaal aandeel

5.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (onderhandelingsprocedure –
herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : heraanleg
toplaag in bitumineuze verharding van de provincieweg XXIV Doortocht Leke te
Diksmuide, met raming ten bedrage van 146.779,05 EUR (incl. BTW)

6.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van levering : leveren en plaatsen van verschillende
speeltoestellen in het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld, met raming ten
bedrage van 100.000 EUR (incl. BTW)

7.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van dienst architectuur, stabiliteit en technieken met leiding,
controle en toezicht op de werken voor een duiktank op de site Transfo te
Zwevegem, met raming ten bedrage van 261.552,39 EUR (incl. BTW)

8.

Machtiging verlenen tot verwerving van in totaal 1520 m² grond te Zuienkerke voor
de realisatie van de verbinding Mareweg-Loweg in het kader van het
buurtwegenproject (Accessing the Countryside) in de Oudlandpolder, mits de totale
prijs van 4.560 EUR (eventueel te verhogen met wederbeleg en
eindepachtvergoeding)

9.

Machtiging verlenen tot overdracht (aankoop/verkoop) van diverse percelen grond
(verkoop restgronden + regularisaties van onrechtmatige toestanden), met een netto
ontvangst van 17.758 EUR

10. Voorlopig vaststellen van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Regenboogstadion te Waregem
11. Voorlopig vaststellen van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
gedeeltelijke wijziging strand en dijk Knokke-Heist

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2010

42

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

12. Goedkeuren van de statuten en medeoprichting van de vzw Vlaams Kenniscentrum
Water (VLAKWA)
13. Toetreden tot het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor woonbeleid in
Blankenberge – De Haan – Zuienkerke
14. Vaststellen van de nieuwe statuten, de afsprakennota en de engagementsverklaring
van de Provinciale Ouderen Adviesraad (POAR)
15. Goedkeuren van de eindafrekening (met inbegrip van de verrekening nr. 1 en 2 van
meerwerken) betreffende de opdracht van werken: aanpassen van de verharding van
de Trimaarzate 83, vak Moen-Avelgem, voor een totaal bedrag van 226.125,02 EUR
(incl. BTW)
16. Beslissen tot oprichting van de v.z.w. Mu.ZEE en goedkeuren van de beheers- en
gebruiksovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende
17. Definitief aanvaarden van een schenking van twee schilderijen aan de provincie
West-Vlaanderen
18. Rapportering financieel beheerder in toepassing van het provinciedecreet
19. Wijzigen van 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 en het besluit van de
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van
provinciale waarnemers in de adviescommissies
20. Beslissen tot deelname aan de vzw toeristische ontsluiting West-Vlaanderen en
aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
24. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2009
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2009/BW3
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissingen van de Provincieraad dd. 22 oktober 2009 houdende
vaststelling van de derde wijziging van het budget 2009.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

VASTSTELLING VAN DE 3de BUDGETSWIJZIGING VAN HET BUDGET 2009
Budgetwijziging_3_2009 (pdf)
Budgetwijziging_3_2009_toelichting (pdf)
25. Provinciaal Reglement voor de subsidiëring van projecten voor en door jongeren
in West-Vlaanderen
Dienst en referte: Cultuur /Welzijn – 2009/C III /J - A
Mevrouwen,
Mijne heren,
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In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 28 januari 2010 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende het vaststellen van het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van
projecten voor en door jongeren in West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerden,
(get.) Dirk De fauw
(get.) Gunter Pertry

PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN VOOR EN
DOOR JONGEREN IN WEST-VLAANDEREN
De Provincieraad en 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 van provinciale reglementen) en 193
(adviesraden)
- 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 aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers
- -het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en startende festivals
voor een door jongeren in West-Vlaanderen, van 1 december 2005
- -na vier jaar werking met het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten
en startende festivals voor en door jongeren in West-Vlaanderen dringt zich een
grondige evaluatie op
- -de evaluatie door en het advies van de werkgroepvergadering van 16 september
2008, samengesteld uit deskundigen van de specifieke sector
- -het voorstel van de deputatie
BESLUIT
Hoofdstuk 1 : Toepassingsgebied
Artikel 1:
Binnen de perken van het budget, verleent de provincie West-Vlaanderen subsidies aan WestVlaamse projecten voor en door jongeren.
Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen initiatieven voor en door jongeren
realisatiekansen bieden.
Hoofdstuk 2 : Voorwaarden
Art. 2:
Onder project wordt in dit reglement verstaan de activiteit die:
- georganiseerd wordt voor en door jongeren
- het doel heeft om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en/of
maatschappelijke of culturele vorming van de deelnemers
- zich situeert binnen de eigen cultuur of als kennismaking met andere
(sub)cultuurvormen
- hoofdzakelijk plaatsvindt in de provincie West-Vlaanderen
- een regionale uitstraling heeft
- een duidelijke en ruime publiciteit voert in minimum 6 gemeenten waarvan minimum
4 West-Vlaamse gemeenten
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-

voor iedereen toegankelijk is, eventueel mits persoonlijke financiële bijdrage
hoofdzakelijk gericht is op de doelgroep tot 30 jaar
eindigt maximum 24 maanden na datum van de aanvraag

Art. 3:
De organisatoren van een project moeten bestaan uit minimum de helft jongeren onder de 35
jaar, woonachtig in West-Vlaanderen.
Art. 4:
Aanvragen worden als onontvankelijk beschouwd wanneer:
- ze behoren tot de werking van verenigingen die al gesubsidieerd worden op basis van
een provinciaal reglement voor hun reguliere werking of een nominatieve inschrijving
op de budget
- ze, voor zover ze hetzelfde voorwerp hebben, reeds gesubsidieerd worden door een
ander provinciaal reglement
- ze enkel georganiseerd worden door overheidsbesturen, door rechtspersonen die door
overheidsbesturen opgericht zijn of waarin overheidsbesturen participeren, door
onderwijsinstellingen of door verenigingen opgericht ten bate van een
onderwijsinstelling
- ze louter commerciële doeleinden hebben of georganiseerd worden door een
commerciële organisatie
Hoofdstuk 3 : Toetsingscriteria
Art. 5:
Volgende criteria kunnen door de bevoegde adviescommissie, zoals bepaald in artikel 9,
worden getoetst om de waarde in te schatten, te beoordelen en een advies te formuleren:
- inhoudelijke kwaliteit van het project
- een degelijke en doordachte promotievoering en communicatie
- een degelijke en realistische begrotingsopmaak en budgetbeheer
- eventuele andere inkomstenbronnen
- toegankelijkheid op zowel fysiek, intellectueel als financieel vlak
- multidisciplinair karakter
- nichewerking
- samenwerkingsinitiatieven
- aandacht voor netwerking en degelijke inbedding in het socio-culturele veld
- enthousiasme, gedrevenheid en ambitie
- originaliteit en aandacht voor vernieuwing
- eigen profilering/zelfstandige identiteit van het project
- evolutie van het project ingeval van opeenvolgende edities
- duurzaam karakter
- aandacht voor (leer-)processen
- inclusieve opstelling
- kansen bieden aan jonge West-Vlaamse artiesten ingeval van optredens/festivals/…
Art. 6:
De aanvraag van een projectsubsidie dient op de daartoe bestemde formulieren gericht te
worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos,
Provinciale dienst Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
De aanvraag bevat volgende gegevens:
1.
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de organisator
2.
een nauwkeurige omschrijving van het project met inbegrip van beknopte
ontstaansgeschiedenis, thema, doelstelling, datum en tijdsverloop, plaats, opsomming
van de deelnemende groepen/particulieren, doelpubliek, geplande promotie en eigen
creatieve inbreng
3.
een toelichting van het bovenlokale (provinciale) belang voor de West-Vlaamse j
ongeren
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4.

een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en eventuele andere
subsidiekanalen

Hoofdstuk 4 : Verloop van een dossier
Art. 7:
De subsidieaanvraag van het project wordt zo vroeg als mogelijk, en op straffe van verval,
ten laatste drie maanden voor de publieke aanvang van het project ingediend bij het
provinciebestuur: de betoelaagbare kosten kunnen pas in aanmerking worden genomen vanaf
de datum van volledige indiening van de aanvraag.
Art. 8:
De deputatie kan door de Dienst Cultuur en/of de Dienst Welzijn sectie Jeugd nazicht laten
uitoefenen met het oog op de juistheid der verstrekte gegevens.
Het project moet vrij toegankelijk zijn voor inspectie door de leden van de adviescommissie.
Art. 9:
- De aanvraag wordt voorgelegd voor advies aan een commissie, aangesteld door de
deputatie, samengesteld uit niet-stemgerechtigde personeelsleden van de dienst
Welzijn en de dienst Cultuur, stemgerechtigde externe deskundigen en nietstemgerechtigde vertegenwoordigers uit de Provincieraad; elke politieke fractie kan 1
lid aanwijzen voor de adviescommissie. De aanvrager kan worden uitgenodigd om
gehoord te worden door de adviescommissie.
Deze commissie brengt advies, met het eventuele subsidiebedrag, uit aan de
deputatie.
- Het totaal aantal leden van de commissie is beperkt tot 12 leden, de voorzitter van
deze commissie, provincieraadsleden en personeelsleden van de Provinciale diensten
niet meegerekend.
Er wordt in de samenstelling van de commissie steeds gestreefd naar een
evenwichtige verhouding tussen de verschillende werkvormen (jeugd- en
cultuursector) en tussen mannen en vrouwen.
De leden worden verkozen voor een termijn van 6 jaar.
De Deputatie bekrachtigt om de 6 jaar de nieuwe samenstelling van de commissie.
De termijn van de samenstelling van de commissie volgt de legislatuur van de
provincie.
Art. 10:
De deputatie bepaalt een maximumsubsidie, op basis van de geraamde kosten en van de
onder artikel 5 vermelde criteria.
De deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de aanvrager, en ook aan
de adviescommissie, de bevoegde adviescommissies van de provinciale raad voor Cultuur en
aan de Provinciale Jeugdraad.
Investerings- en infrastructuurkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
De subsidie kan worden uitbetaald bij wijze van voorschot van 60% en een saldo van 40%.
Art. 11:
De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt nooit meer dan 50% van de reële
kosten van het desbetreffende project, met een maximum van 12.499 euro.
Na aftrek van de diverse inkomsten en de provinciale tussenkomst, mag het project geen
batig financieel saldo/winst opleveren.
De uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de initiatiefnemende organisatie.
Art. 12:
Elk project dat een goedkeuring tot subsidiëring vanwege de deputatie krijgt, moet steeds de
vereiste publiciteit voeren, overeenkomstig “het provinciaal reglement betreffende een
provinciale herkenbaarheid voor elke vorm van provinciale subsidie”.
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Art. 13:
Na afsluiting van het project moeten volgende documenten worden voorgelegd:
•
facturatie (gebundeld en met een overzichtstaat)
•
een financieel verslag met inkomsten en uitgaven
•
een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het project weergeeft
Deze documenten dienen te worden ingediend binnen de twee maanden, volgend op de
vooraf bepaalde einddatum van het project.
Hoofdstuk 5 : Slotbepalingen
Art. 14:
Indien het project niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden
verstrekt veranderd zijn, brengt de organisatie de provincie daarvan onmiddellijk op de
hoogte. Elke wijziging kan onderwerp zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.
Art. 15:
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, of de kosten niet
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van
het project, of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan het subsidiebedrag geheel of
gedeeltelijk teruggevorderd worden en worden de organisaties uitgesloten van elke
provinciale subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing
van de deputatie.
Indien het verleende voorschot het subsidiebedrag overstijgt, dan zal het teveel ontvangen
voorschot teruggevorderd worden.
Art. 16:
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
Hoofdstuk 6 : Overgangsbepalingen
Art. 17:
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2010.
Het provinciale reglement voor de subsidiëring van projecten en startende festivals voor en
door jongeren in West-Vlaanderen dd. 22 december 2005 wordt opgeheven op 31 januari
2010. Projecten die reeds goedgekeurd werden, op basis van voornoemd reglement, worden
verder behandeld volgens de bepalingen van deze reglementen.
Brugge, 28 januari 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De voorzitter,
(get.) Jean DE BETHUNE

26. Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaalpedagogische 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.P2010/8/1/0405/1
Aan de Gemeentebesturen,
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,
Dames en Heren,
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Ik heb de eer U mede te delen dat de Bestendige Deputatie, op grond van artikel 6 van het
provinciaal reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaalpedagogische toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 11
februari 2010 beslist heeft de grensbedragen te wijzigen.
Met ingang van 1 september 2009 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 23.750 EUR.
Per persoon ten laste meer werd dit grensbedrag telkens met 1.000 EUR. verhoogd.
Voor het aanvraagjaar 2010 gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste Grensbedrag
tot.
2
26.600 EUR
3
28.000 EUR
4
29.400 EUR
5
30.800 EUR
6
32.200 EUR
7
33.600 EUR
8
35.000 EUR
Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.400 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 2010 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en
tijdens het eerste kwartaal 2010 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen,
kunnen een verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres:
De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden.
27. Omzendbrief BB 2010/02 betreffende vervreemding van onroerende goederen
door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten –
procedure.
Dienst en referte : A/10/999/209-2
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de
de
de

provincieraad
deputatie
gemeenteraden
colleges van burgemeester en schepenen
OCMW-raden
besturen van de erkende erediensten

Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 12 februari 2010
betreffende vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s
en besturen van de erkende erediensten – procedure.
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Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2010, blz.
16780.
Met de meeste hoogachting
(get.) Paul Breyne
Gouverneur
28. Reglement inzake de subsidiëring van transnationale uitwisselingsprojecten,
specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen en de
provincie Zhejiang (Volksrepubliek China)
Dienst en referte : Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte
werking (EEG)
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het reglement inzake de subsidiëring van transnationale
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen
en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China).
Hoewel de totaliteit van het subsidiereglement pas ingaat op 01/01/2011, treedt er al een
deel in voege – met name de subsidie voor de ontvangende instelling HO in West-Vlaanderen
voor de voorbereiding, opvolging en begeleiding van maximaal 10 Chinese
studenten/lectoren/docenten en/of onderzoekers - vanaf het eerste semester van het
academiejaar 2010-2011. Uiterste indieningsdatum van deze aanvragen is 1 mei 2010.
Meer informatie over dit reglement kan worden opgevraagd bij Kristien Vandamme - telnr
050/ 40 33 59 of kristien.vandamme@west-vlaanderen.be. Alle documenten kunnen
teruggevonden worden op de provinciale website (thema ‘onderwijs’).
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
(get.) Regine Vantieghem

De gedeputeerde voor onderwijs,
(get.) Gunter Pertry

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE SUBSIDIERING VAN TRANSNATIONALE
UITWISSELINGSPROJECTEN? SPECIFIEK INZAKE HOGER ONDERWIJS? TUSSEN DE
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE PROVINCIE ZHEJINAG (VOLKSREPUBLIEK
CHINA)
Hoofdstuk 1 : Doelstelling
Art. 1:
De provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, instellingen HO met een
maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de
KULAK aanmoedigen om transnationale uitwisselingsprojecten met de onderwijsinstellingen
van de provincie Zhejiang op te zetten.
De provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren in transnationale
uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met de provincie Zhejiang
stimuleren, samenwerking die eveneens ondersteunend is voor economie en toerisme, zoals
aangegeven in het Meerjarenplan 2007-2012 (luik “Samenwerken over de grenzen”).
Hoofdstuk 2 : Begripsomschrijving
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Art. 2:
De provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, waar heel wat West-Vlaamse
bedrijven gevestigd zijn, hebben wederzijdse akkoorden ondertekend voor onderwijs,
economie en toerisme, en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd.
Hoofdstuk 3 : Toepassingsgebied
Art. 3:
De provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen
de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, subsidies voor
onderwijsdoeleinden verlenen aan studenten, lectoren, docenten en /of onderzoekers
verbonden aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, die transnationale uitwisselingsprojecten
opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten en van de algemene
organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de educatieve,
economische en toeristische objectieven van de provincie West-Vlaanderen.
Hoofdstuk 4 : Voorwaarden
Art. 4:
§1 De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen HO met een maatschappelijke
zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de KULAK.
§2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten:
-

de onderwijsuitwisselingsprojecten worden opgezet in samenwerking met een of
meerdere onderwijsinstellingen uit de provincie Zhejiang;

-

de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;

-

de uitwisselingsprojecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele
samenwerking;

-

de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben die ofwel
•

als student een erkende studieperiode in een onderwijsinstelling van de
provincie Zhejiang wil volgen ofwel een erkende stage-ervaring in een
Chinees/West-Vlaams bedrijf in de provincie Zhejiang wil lopen, en dit
volgens het ECTS systeem in voege in de EU. Desgevallend kunnen
stageperiodes plaatsvinden in Chinees/West-Vlaamse bedrijven buiten de
provincie Zhejiang;

•

als lector/docent, een lesopdracht wil vervullen in een onderwijsinstelling
van de provincie Zhejiang;

•

als onderzoeker, een onderzoeksproject wil uitwerken met collega’s van
onderwijsinstellingen van de provincie Zheijang.

§3 Het uitwisselingsproject moet een minimumduur hebben van:
• 6 weken voor de student
•

2 weken voor de lector/docent

•

1 maand voor de onderzoeker

§4 De betrokken onderwijsinstelling moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van
wederkerigheid en in samenspraak met de betrokken instelling HO uit de provincie Zhejiang,
studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers van de provincie Zheijiang wil ontvangen
en ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, integratiemomenten,
lessenpakketten, stagemogelijkheden, onderwijsmogelijkheden, onderzoeksprojecten).
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Hoofdstuk 5 : Aanvraagprocedure
Art. 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 10 oktober, 10 juni, en in elk geval ten minste twee maanden voor de aanvang van het
project. De aanvraag bestaat uit de subsidieaanvraag van de instelling HO, samen met de
aanvraag van de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO in
de provincie West-Vlaanderen die naar de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China gaat,
alsmede desgevallend de aanvraag voor de student, lector, docent en/of onderzoeker
verbonden aan de instelling HO van de provincie Zhejiang en die naar de HO instelling in de
provincie West-Vlaanderen komt. Per instelling HO wordt er dus telkens één volledig
aanvraagdossier ingediend. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren
worden niet aanvaard. De annexen moeten gelijktijdig bijgevoegd worden, nl. de MOU’s
(Memorandum of Understanding) tussen de West-Vlaamse instellingen HO en die van de
provincie Zhejiang alsook de individuele aanvraagdossiers van respectievelijk studenten,
lectoren, docenten en/of onderzoekers. Voor de Chinese deelnemers moet een kopie van het
APS - certificaat toegevoegd worden, alsmede een aanvraagformulier te vergelijken met dat
van de aanvragers uit de provincie West-Vlaanderen. Een kopie van het visum dient bij de
eindafrekening gevoegd te worden (zie internationaal paspoort).
Art. 6: Beoordeling
§1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de
gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en twee externe raadgevers. Deze selectiecommissie
beoordeelt de projectdossiers, en stelt, via ranking, de meest waardevolle initiatieven een
financiering voor. Dit is noodzakelijk in het geval de gezamenlijke aanvraagdossiers van
studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers het vastgestelde aantal toe te kennen
beurzen zou overtreffen. Het advies van de selectiecommissie wordt voorgelegd aan de
deputatie, die - in functie van het beschikbare krediet - de definitieve beslissing neemt.
§2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningtermijn wordt de beslissing met motivatie
meegedeeld aan de projectaanvrager.
Hoofdstuk 6 : Subsidiëring
Art. 7: Subsidie voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/of
onderzoekers
§1 De subsidie heeft alleen betrekking op de reiskosten, het visum voor de Volksrepubliek
China en een annulerings- en bijstandsverzekering voor de totale duur van het verblijf in de
provincie Zhejiang of in de Volksrepubliek China.
§2 De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal € 12.500 op jaarbasis en omvat maximaal €
1.250 per persoon - student, lector, docent en/of onderzoeker. Er wordt voorzien dat jaarlijks
maximaal 10 personen verbonden aan een instelling HO in de provincie West-Vlaanderen naar
de provincie Zheijiang of, in het geval van een stageperiode, naar de Volksrepubliek China
zullen gaan.
Art. 8: Subsidie voor de ontvangende instelling HO in West-Vlaanderen
§1 Voor de begeleiding van de Chinese studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers kan
de betrokken West-Vlaamse onderwijsinstelling per persoon € 200 aanvragen, op basis van
een aanvullend dossier, bestaande uit een inhoudelijke evaluatie opgesteld en ondertekend
door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker met een kopie van het visum en
het APS - certificaat en meeondertekend door de Internationale coördinator van de
ontvangende West-Vlaamse instelling HO. Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10
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Chinezen naar de provincie West-Vlaanderen komen. Op jaarbasis wordt hiervoor in totaal €
2.000 op de begroting voorzien.
Hoofdstuk 7 : Uitbetaling
Art. 9: Uitbetaling voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/of
onderzoekers
§1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een
voorschot van 75 % uitbetaald. Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald na ontvangst
van de afrekening samen met de volgende rechtvaardigingsstukken:
- een inhoudelijke evaluatie;
-

een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen (zie
afrekeningformulier) en overzicht van eventuele inkomsten;

-

exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier;

-

verslagformulier provinciale herkenbaarheid.

§2 Het provinciebestuur kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te
aanvaarden.
§3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het
project ingediend worden.
§4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse
controleren.
Art. 10: Uitbetaling voor de ontvangende instelling HO in de provincie WestVlaanderen
§1 De subsidie wordt uitbetaald aan de ontvangende instelling HO in de provincie WestVlaanderen na afloop van de uitwisseling en op basis van een inhoudelijke evaluatie opgesteld
en ondertekend door de Chinese student, lector, docent en/of onderzoeker en
meeondertekend door de Internationale coördinator van de ontvangende West-Vlaamse
instelling HO, met een kopie van het visum en het APS - certificaat.
§2 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante
kosten niet te aanvaarden.
§3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 2 maanden na afloop van het
project ingediend worden.
§4 Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse
controleren
Hoofdstuk 8 : Slotbepalingen
Art. 11:
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.
Art. 12:
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
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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.
Art. 13:
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
geldende provinciale voorwaarden in dat verband.
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
Art. 15:
§1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en is van toepassing op de aanvragen
ingediend na die datum.
§2 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2013, wordt
dit reglement opgeheven op 31 december 2012.
29. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat
DPV/VB – nr. P/B/2009/2A
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
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

PERMANENTE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
Gemeente

omschrijving

Blankenberge

Algemene politieverordening – hervaststelling.

datum
gemeenteraadsbesluit
23/06/2009

Brugge

Politieverordening voetbalwedstrijden – goedkeuring.

30/06/2009

Brugge

Gemeentelijk reglement op tijdelijke aanplakkingen op aanplakzuilen.

23/11/2009

Gistel

Politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de
beteugeling van overlast rond nachtwinkels.

02/07/2009

Gistel

Politieverordening op het plaatsen van terrassen op het openbaar
domein – vaststelling.

03/09/2009

Gistel

Gemeentelijke verordening betreffende de nummering van huizen en
gebouwen.

03/12/2009
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Gistel

Reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de
beteugeling van overlast rond nachtwinkels – hervaststelling.

07/01/2010

Izegem

Stedelijk gecoördineerd politiereglement – wijziging.

31/08/2009

Knokke-Heist

Politieverordening van 3 december 1971 betreffende de
karnavalviering – opheffing.

25/06/2009

Knokke-Heist

Politieverordening van 30 mei 1985 op het houden van
animatieactiviteiten op de openbare wegenis – opheffing.

25/06/2009

Knokke-Heist

Politieverordening van 24 maart 1988 betreffende de publiciteit –
opheffing.

25/06/2009

Knokke-Heist

Politieverordening op openbare en publicitaire activiteiten –
vaststelling.

25/06/2009

Koekelare

Politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties.

13/07/2009

Koksijde

Algemeen gemeentelijk politiereglement : aanpassing hoofdstuk
begraafplaatsen – lijkenvervoer – vergunningen – graftekens en
grafkelders – opgravingen.

16/11/2009

Lichtervelde

Gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking “De Bengels” – aanpassing
huishoudelijk reglement.

22/06/2009

Lichtervelde

Buitenschoolse kinderopvang “De Duiventil” – wijziging huishoudelijk
reglement.

22/06/2009

Lichtervelde

Gemeentelijke Basisschool ‘Het Beverbos’ – goedkeuring
schoolreglement.
Reglement uitleendienst diverse materialen – hervaststelling.

31/08/2009

Meulebeke

Reglement toegankelijkheidsregeling voor het Kapellebos en het
Kabouterbos.

08/07/2009

Meulebeke

Huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke jeugdlokalen.

08/07/2009

Meulebeke

Gemeentelijk reglement uitlenen van materialen aan verenigingen.

08/07/2009

Meulebeke

Herziening van het gebruiksreglement van het ontmoetingscentrum
Vondel te Meulebeke.

09/12/2009

Nieuwpoort

Politiereglement op het maken van muziek in publiek toegankelijke
inrichtingen – wijziging.

31/07/2009

Nieuwpoort

Politiereglement op het maken van muziek en ter bestrijding van
overlast.

17/09/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende het parkeren – wijziging.

27/03/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende de groenzones – wijziging.

15/05/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende de aanpak van overlast op het
openbaar domein – aanneming.

15/05/2009

Lichtervelde
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Oostende

Politieverordening op de begraafplaatsen, het lijkenvervoer, de
lijkenbewaarplaatsen en de neerlatingen op zee – wijziging.

15/05/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende winkels en nachtwinkels –
wijziging.

28/08/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende het verbod van het gebruik van
alcoholische dranken op het openbaar domein – aanneming.

28/08/2009

Oostende

Stedelijke verordening betreffende de vergunning voor het produceren 28/08/2009
van muziek in horecazaken – aanneming.

Oostende

Stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten – wijziging.

23/10/2009

Oostrozebeke

Algemeen politiereglement : wijziging hoofdstuk 24 – initiatief voor
buitenschoolse opvang De Wiemkes.

11/06/2009

Oostrozebeke

Algemeen politiereglement : het gebruik van de gemeentelijke
openbare bibliotheek – wijziging.

12/11/2009

Waregem

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein – wijziging.

07/04/2009

Waregem

Stedelijk reglement afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de
aanleg van 2 DWA stelsels.

02/06/2009

Waregem

Reglement met betrekking tot het uitreiken van de gemeentelijke
parkeerkaart.

03/11/2009

Waregem

Huishoudelijk reglement containerparken.

03/11/2009

Waregem

Dienstreglement bibliotheek – wijziging.

01/12/2009

Wielsbeke

Reglement met betrekking tot de inwendige orde in de zwembaden
van Wielsbeke – aanpassing.

26/08/2009

Wingene

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen – goedkeuring.

29/06/2009

30. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat
DPV/VB – nr. P/B/2009/2B
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
Hilaire Ost
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TIJDELIJKE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe gemeentewet.
gemeente

omschrijving

Brugge

Verordening betreffende het leuren op de openbare weg, het maken van
publiciteit, het plaatsen van blikvangers, het uitdelen van folders, e.d.
tijdens het Polé Polé Beach Festival te Zeebrugge vanaf vrijdag 14
augustus t.e.m. zondag 16 augustus 2009.

Brugge

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde en rust
n.a.v. de Europese Dag Zonder Auto op zondag 20 september 2009.

30/06/2009

Gistel

Verordening houdende beperking op de ambulante activiteiten en het
alcoholverbruik tijdens de Hemicudarally op 26 en 27 september 2009.

03/09/2009

Gistel

Verordening inzake éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire
activiteit n.a.v. de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 4 april
2010.

04/02/2010

Heuvelland

Verordening inzake leurhandel en reclame n.a.v. het Folkfestival
Dranouter op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009.

06/07/2009

Heuvelland

Verordening inzake campings n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 6, 7, 8, 06/07/2009
9 en 10 augustus 2009.

Heuvelland

Verordening op het maken van muziek en op het gebruik van glazen
n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 6, 7, 8, 9 en 10 augustus 2009.

Heuvelland

Verordening inzake bewaking n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 6, 7, 8, 06/07/2009
9 en 10 augustus 2009.

Heuvelland

Verordening houdende het verbod om zich in het bezit van vlaggen te
bevinden op de Kemmelbergweg op zondag 7 maart 2010 n.a.v. de
wielerwedstrijd 64ste Omloop der Vlaamse Ardennen.

25/01/2010

Hooglede

Verordening op de ambulante handel en op het verlenen van service op
de openbare weg aan rallyauto’s n.a.v. de TBR-rally op 18 oktober 2009.

29/09/2009

Ichtegem

Verordening inzake éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire
activiteit n.a.v. de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 4 april
2010.

28/01/2010

Ieper

Verordening n.a.v. het einde van de schoolexamens op 14 en 15
december 2009.

07/12/2009

Ieper

Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. de 100-dagenviering op
11 en 12 februari 2010.

01/02/2010

KnokkeHeist

Verordening op de veiligheid tijdens de carnavalsperiode 2010 te Knokke- 25/11/2009
Heist.
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Lichtervelde

Verordening inzake éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire
activiteit n.a.v. de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op 4 april
2010.

25/01/2010

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 31
december 2009.

14/12/2009

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de antiek- en
rommelmarkt op 13 en 14 februari 2010.

14/12/2009

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de
cyclocrosswedstrijden op 16 januari 2010.

14/12/2009

Poperinge

Verordening n.a.v. Marktrock te Poperinge op zaterdag 29 augustus
2009.

27/08/2009

Poperinge

Verordening n.a.v. het einde van de schoolexamens op 15 en 16
december 2009.
Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. de 100-dagenviering
van de laatstejaarsstudenten op 12 februari 2010.

26/11/2009

Waregem

Verordening houdende het verbod op elke thuisslachting van schapen en
lammeren op 26, 27, 28, 29 en 30 november 2009 n.a.v. het Islamitisch
Offerfeest.

03/11/2009

Waregem

Verordening n.a.v. de kerstparade te Waregem op dinsdag 29 december
2009.

05/11/2009

Wervik

Verordening met betrekking tot de ambulante activiteiten en tijdelijke
drankgelegenheden n.a.v. de Omloop van de Grensstreek op dinsdag 18
augustus 2009.

07/07/2009

Wervik

Verordening inzake openbare orde n.a.v. Rock op het Plein op 14 en 15
augustus 2009 .

07/07/2009

Wevelgem

Verordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van
sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag
19 september 2009 op zondag 20 september 2009 n.a.v. het
openluchtfeest, gedurende de avond en nacht van zaterdag 10 oktober
2009 op zondag 11 oktober 2009 n.a.v. de organisatie van de bouwfuif
en gedurende de avond en nacht van vrijdag 25 december 2009 op
zaterdag 26 december 2009 n.a.v. de organisatie van het kerstbal.

11/09/2009

Wevelgem

09/10/2009
Verordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van
sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag 7
november 2009 op zondag 8 november 2009 n.a.v. de organisatie van de
Yellow Panther Party.

Wevelgem

Verordening houdende het verbod voor de organisatoren van het
kerstbal, alsook voor de cafés gelegen in de Lauwestraat, om gedurende

Poperinge
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de avond en nacht van 25 op 26 december 2009 dranken, zowel
alcoholische als niet alcoholische, aan te bieden in glazen recipiënten of
in blikken.
B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe
gemeentewet.
datum besluit
burgemeester

gemeente

omschrijving

Izegem

Verordening betreffende het betreden van het ijs op de openbare
waterlopen en vijvers op het grondgebied van de stad Izegem.

05/01/2010

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op ambulante activiteiten tijdens
de Zwiebelparty te Bikschote op 27 juni 2009.

08/06/2009

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg tijdens de kermisstoet te LangemarkPoelkapelle (Madonna) op dinsdag 18 augustus 2009.

14/08/2009

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten nav
de ijzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 23 augustus 2009.

24/07/2009

LangemarkPoelkapelle

12/10/2009
Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg te Langemark n.a.v. de Moeder Bakelandtfuif
op 31 oktober 2009.

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg te Langemark tijdens de Q-party op 21
november 2009.

12/11/2009

Poperinge

Verordening inzake het betreden van bevroren wateren op het
openbaar domein van de stad Poperinge.

06/01/2010

Roeselare

Verordening houdende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op
de Grote Markt op 11 juli 2009.

05/06/2009

Roeselare

Verordening houdende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens de Roeselaarse Parkconcerten in de
maanden juli en augustus 2009.

05/06/2009

Roeselare

01/07/2009
Verordening houdende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens het internationaal straattheaterfestival de
groote stooringe van vrijdag 18 september t.e.m. zondag 20 september
2009.

Roeselare

Verordening houdende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens de batjesdagen op 26, 27, 28 en 29 juni
2009.

05/06/2009

Roeselare

Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de
jaarlijkse batjes op 27, 28 en 29 juni 2009.

05/06/2009
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Roeselare

Verordening met betrekking tot het sluitingsuur der drankinstellingen te 16/09/2009
Oekene : opheffing ter gelegenheid van de 35ste Gardeboefeesten op
18, 19 en 20 september 2009.

Wevelgem

Verordening inzake openbare orde en veiligheid n.a.v. de organisatie
van de Bouwfuif op zaterdag 10 oktober 2009.

Wevelgem

Verordening inzake het privatief gebruik van de openbare weg n.a.v. de 14/09/2009
Braderie Wevelgem op zondag 20 september 2009.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 van 8 juni 2010

31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 april
2010
32. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2010
33. Consulaten: Turkse Republiek, Portugal, Republiek Filippijnen
34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 mei
2010
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31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 april
2010
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 april 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN
22 APRIL 2010
1. Verlenen van advies op de wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in
kader van het openbaar onderzoek
2. Verlenen van advies over de rekening 2009 van de kathedrale kerkfabriek SintSalvator in Brugge
3. Verlenen van advies over de jaarrekening 2009 van de islamitische gemeenschap
Assounah in Desselgem
4. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 en de
budgetwijziging 2010 van de islamitische gemeenschap Assounah in Desselgem
5. Verlenen van advies over de rekening 2009 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus in Kortrijk
6. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2010-2013 van de orthodoxe
kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk
7. Goedkeuren van de budgetwijziging 2010 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus in Kortrijk
8. Verlenen van advies over de rekening 2009 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Konstantijn en Helena in Brugge
9. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2010-2013 van de orthodoxe
kerkfabriek HH Konstantijn en Helena in Brugge
10. Goedkeuren van de budgetwijziging 2010 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Konstantijn en Helena in Brugge
11. Verlenen van advies over de rekening 2009 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze
12. Goedkeuren van de tweede budgetwijziging voor het jaar 2010
BESTUURSMEMORIAAL NR. 5 – 2010

61

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

13. Aanduiden van vertegenwoordigers namens de provincie in vzw VLAKWA (Vlaams
Kenniscentrum Water)
14. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG
op 18 mei 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
15. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op
18 mei 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
16. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Infrax
West (voorheen WVEM) op 1 juni 2010 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging)
17. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van Leiedal op 9 juni 2010 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten
18. Vaststellen van het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van acties
gericht op jongeren in de Westhoek
19. Vaststellen van het beheerplan ’t Veld te Ardooie
20. Voorlopig vaststellen van het ontwerp-Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Leugenboombos in Koekelare
21. Voorlopig vaststellen van het ontwerp-Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Vorsevijvers in Wingene
22. Voorlopig vaststellen van ontwerp-Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleiputten
in Meulebeke
23. Kennisnemen van het jaarverslag 2009 van de provinciale mobiliteitsraad
PROMORA
24. Wijzigen van de personeelsformatie van het niet-onderwijzend personeel
25. Vaststellen van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden bij verschillende
aanwervingsexamens
26. Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 24 april 2008 tot vaststelling van

het huishoudelijk reglement van de Centrumraad PCVO West-Vlaanderen
32. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2010
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2010/BW1
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissingen van de Provincieraad dd. 28 januari 2010 houdende
vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2010.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
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(get.) Hilaire Ost

(get.) Paul BREYNE

VASTSTELLING VAN DE 1ste BUDGETSWIJZIGING VAN HET BUDGET 2010
FIN_Budgetwijz_1_2010.pdf
33. Consulaten: Turkse Republiek, Portugal, Republiek Filippijnen
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2010-PG
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
•

Mevrouw Deniz ÇAKAR benoemd is tot Consul-Generaal van de Turkse Republiek te
Antwerpen met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en
West-Vlaanderen;

•

De heer Paul DESCHEPPER benoemd is tot Ereconsul van Portugal te Brugge, met als
consulair ressort de arrondissementen Brugge, Roeselare, Tielt en Kortrijk;

•

Mevrouw Marichu B. MAURO benoemd is tot Consul-Generaal van de Republiek
Filippijnen te Brussel met als consulair ressort gans België;

•

De heer Robespierre L. BOLIVAR benoemd is tot Consul van de Republiek Filippijnen te
Brussel met als consulair ressort gans België;

De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun
functie maximaal te ondersteunen.
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul BREYNE
34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 mei
2010
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 27 mei 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
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De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN
27 MEI 2010
1.

Kennisnemen van het ontslag van de heer Noël Vandecasteele en installeren van de
heer Geert Debaillie als provincieraadslid

2.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : waterbeheersingswerken aan de Poekebeek – WL.1. – 2de
categorie ter beveiliging van het centrum van Ruiselede, met raming ten bedrage
van 445.742,22 EUR (incl. BTW)

3.

Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de aanleg van een fietspad Moere-Leke van kmp. 2,600 tot kmp. 6,880 te GistelKoekelare-Diksmuide, met raming ten bedrage van in totaal 1.021.858,61 EUR
waarvan 963.128,24 EUR ten laste van de Provincie, 15.869,15 EUR ten laste van de
stad Gistel, 26.992,08 EUR ten laste van de gemeente Koekelare en 15.869,15 EUR
ten laste van de stad Diksmuide (telkens BTW incl.)

4.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
het herstellen fietspadverharding in ternair mengsel in het provinciedomein “Groene
62” te Oostende, Oudenburg en Gistel – fase 1, met raming ten bedrage van
245.935,53 EUR (incl. BTW)

5.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (prijsvraag voor ontwerpen)
betreffende de opdracht van dienst voor de opmaak, in functie van de uitvoering,
van een ontwerp voor het Zwin Natuurcentrum met natuurtoeristisch attractieaanbod
en toeristisch onthaal, met raming ten bedrage van 350.000 EUR en goedkeuren van
de samenwerkingsovereenkomst ter zake tussen de Provincie en het Agentschap
voor Natuur en Bos

6.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 28
mei 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

7.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO op
21 juni 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

8.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op
23 juni 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

9.

Vaststellen beheerplan Kemmelberg te Heuvelland

10.

Voorlopig vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijf
Ardo te Ardooie

11.

Vaststellen van het provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie
voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem

12.

Verlenen van machtiging tot het aanvaarden van een recht van opstal jegens de
gemeente Zwevegem op een perceel grond op de site Transfo te Zwevegem met het
oog op de realisatie van een duiktank (opstalvergoeding : 1 EUR/jaar)
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13.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Brugge met
betrekking tot een regionale depotwerking in de regio Brugge

14.

Wijzigen van 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 en het besluit van de
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van
provinciale waarnemers in de adviescommissies

15.

Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 25 januari 2007 betreffende het
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies

16.

Kennisnemen van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
zoals goedgekeurd door de deputatie in zitting van 20 mei 2010
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 30-06-2010

35. Provinciaal Reglement betreffende het toekennen van een premie voor de
abonnementskosten van een personenalarmsysteem
36. Vaststelling van de 2de wijziging van het budget 2010
37. Te Deum op 21 juli 2010 ter gelegenheid van het Nationaal Feest en het Belgisch
Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
38. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd.24 juni 2010
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35. Provinciaal Reglement betreffende het toekennen van een premie voor de
abonnementskosten van een personenalarmsysteem
Dienst en referte : dienst welzijn , 1337918
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 27 mei 2010 houdende het
Provinciaal Reglement betreffende het toekennen van een premie voor de abonnementskosten
van een personenalarmsysteem.

Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier :
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor jeugd,
huisvesting en welzijn,
Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN PREMIE VOOR
DE ABONNEMENTSKOSTEN VAN EEN PERSONENALARMSYSTEEM
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 van provinciale reglementen);
het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie,
de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en meer
bepaald bijlagen VI en VII over de regionale en lokale dienstencentra;
het provinciaal reglement van 1 juni 2006 betreffende het toekennen van een premie
voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem;
het advies van de Provinciale Ouderenadviesraad van 30 maart 2010;
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Om het zelfstandig wonen en de thuiszorg van personen met beperkingen omwille van een
ernstige handicap of langdurige ziekte te ondersteunen, kan de Provincie, binnen de perken
van het budget, een premie verlenen voor de abonnementskosten voor één van de in artikel 2
opgesomde personenalarmsystemen.
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Art. 2: Voor de toepassing binnen dit reglement wordt verstaan onder een
personenalarmsysteem:
- een klassiek personenalarmtoestel dat via een vaste telefoonlijn is aangesloten op een
hulpcentrale die dag en nacht operationeel is en voor een gewaarborgde opvolging van elke
noodoproep instaat door opeenvolgende oproepen van contactpersonen en eventueel van
officiële hulpdiensten, waardoor een dringende hulpverlening mogelijk is;
- gsm met mobiele personenalarmering: een specifieke functie op een gsm-toestel waarbij
een noodoproep terechtkomt bij een hulpcentrale die dag en nacht operationeel is en voor
een gewaarborgde opvolging van elke noodoproep instaat door opeenvolgende oproepen van
contactpersonen en eventueel van officiële hulpdiensten, waardoor een dringende
hulpverlening mogelijk is;
- gsm met mobiele personenalarmering en bijkomend een plaatsbepalingsysteem waarbij de
gebruiker door de hulpcentrale kan gelokaliseerd kan worden bij een noodoproep;
- beeldbelbox: toestel dat communicatie in woord en beeld mogelijk maakt tussen gebruiker
en hulpverlener op het televisietoestel via een breedbandverbinding. Het toestel is
aangesloten op een hulpcentrale die dag en nacht operationeel is en voor een gewaarborgde
opvolging van elke noodoproep instaat door opeenvolgende oproepen van contactpersonen en
eventueel van officiële hulpdiensten, waardoor een dringende hulpverlening mogelijk is.
Art. 3: Voorwaarden om voor de premie in aanmerking te kunnen komen:
- de aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de Provincie West-Vlaanderen;
- hij dient te genieten van het sociaal telefoontarief bij de aanbieder van de vaste of mobiele
telefonie op naam van de aanvrager;
- de aanvrager moet binnenshuis of buitenshuis ernstige mobiliteitsproblemen hebben
naargelang het een aanvraag betreft voor een klassiek of mobiel systeem. Voor de gsm met
plaatsbepalingsysteem moet de aanvrager een (beginnend) oriëntatieprobleem hebben.
Art. 4:
1.De premie wordt verleend voor de kosten gemaakt vanaf de datum waarop de aanvraag
wordt ingediend op voorwaarde dat de aanvraag volledig en conform de gestelde vereisten
wordt ontvangen of op voorwaarde dat eventueel ontbrekende stukken uiterlijk 6 maanden na
de aanvraagdatum worden ingediend. Indien de aanvraag langer onvolledig blijft, wordt de
aanvraagdatum aangepast naar de datum waarop de aanvraag vervolledigd wordt min 6
maanden;
2. De premie bedraagt 80% van de abonnementskosten met een maximum van 10 euro per
maand en per aanvrager en wordt eenmaal per jaar uitbetaald.
3. De premie dient jaarlijks uiterlijk op 1 maart te worden aangevraagd. Ze wordt slechts
toegekend en uitbetaald wanneer het personenalarmsysteem minimaal drie maanden werd
gehuurd gedurende het afgelopen kalenderjaar.
4. De premie wordt op de financiële rekening van de aanvrager of van de persoon die hij
schriftelijk aanduidt, betaald.
5. Na het overlijden van de aanvrager kan de premie nog worden aangevraagd en uitbetaald
aan de persoon die een volmacht kan voorleggen tot afhandeling van de nalatenschap of aan
de aangestelde notaris.
6. De cumulatie van deze premie met de premies die eventueel door andere instanties worden
verleend, mag het bedrag van de totale kosten voor de gebruikerniet overschrijden.
Art. 5. De eerste aanvraag gebeurt door de aanvrager zelf of door de dienst maatschappelijk
werk van het ziekenfonds of het OCMW of door het erkend Regionaal Dienstencentrum, met
het opgelegde aanvraagformulier, waarbij de volgende bewijsstukken gevoegd worden:
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1. Een kopie van de beslissing of de laatst beschikbare factuur van de aanbieder van de vaste
of mobiele telefoonlijn waaruit het toekennen van het sociaal telefoontarief door deze
telefoonmaatschappij blijkt;
2. Een kopie van de door de aanvrager ondertekende huurovereenkomst van het
personenalarmsysteem met vermelding van begin- en einddatum van de huur, de prijs en de
coördinaten van de hulpcentrale.
3. Een sociaal verslag, opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst
maatschappelijk werk van het ziekenfonds of het OCMW of door het erkend Regionaal
Dienstencentrum waarin de mobiliteitsproblemen binnenshuis dan wel buitenshuis van de
aanvrager worden bevestigd;
Art. 6: Een tweede en volgende aanvraag kan gebeuren
1) door een kopie te bezorgen van de factuur op naam van de aanvrager en een
betalingsbewijs van de laatste maand van de huurperiode van het personenalarmsysteem
waarvoor een premie wordt gevraagd, met vermelding van het door de Provincie toegekende
dossiernummer;
2) ofwel door de naam van de aanvrager te vermelden op een lijst die jaarlijks en uiterlijk op
1 maart wordt ingediend door de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of het
OCMW of door het erkend Regionaal Dienstencentrum, met opgave van het
rijksregisternummer van de aanvrager, de huurperiode van het personenalarmsysteem
waarvoor een premie wordt gevraagd, de datum van de laatste betaling met vermelding van
het door de Provincie toegekende dossiernummer;
Art. 7: Personen die wonen in een hotel, een woon- en zorgcentrum voor ouderen,
serviceflats voor ouderen, diensten zelfstandig wonen voor personen met een handicap, of
een andere vorm van gemeenschapsleven, zelfs in een afzonderlijke kamer. komen niet in
aanmerking voor deze premie
Indien de aanvrager niet langer voldoet aan één of meer van de in dit besluit gestelde
voorwaarden om van een premie te genieten, moet hij de dienst welzijn van de Provincie
hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Onterecht ontvangen bedragen wegens onvolledige of valse verklaringen dienen op eenvoudig
verzoek onmiddellijk aan de Provincie terug te worden betaald. Tevens kan de betrokkene van
een verdere premie voor de kosten bedoeld bij dit reglement worden uitgesloten.
Art. 8: De deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig acht
teneinde de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan.
Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken dienen voorgelegd te worden of de bevoegde
provinciale dienst met een onderzoek gelasten indien dit voor de behandeling van de
aanvraag nodig is.
De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet
voorzien zijn in dit reglement.
De deputatie kan nieuwe technologieën toevoegen aan de in artikel 2 omschreven systemen,
op voorwaarde dat het om systemen gaat die aangesloten zijn op een hulpcentrale die dag en
nacht operationeel is en voor een gewaarborgde opvolging van elke noodoproep instaat door
opeenvolgende oproepen van contactpersonen en eventueel van officiële hulpdiensten,
waardoor een dringende hulpverlening mogelijk is
Zij is ertoe gemachtigd om het bedrag in artikel 4. 2 per volledig kalenderjaar te wijzigen.
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Art. 9: Overgangsmaatregel
Bij de aanvraag om uitbetaling voor het kalenderjaar 2010 (artikel 6), in te dienen voor 1
maart 2011, bedraagt de premie maximaal 12,5 euro per maand voor de aanvragers met een
eerste aanvraag die dateert van voor 1 juli 2010.
Art. 10: Het provinciaal reglement van 1 juni 2006 betreffende het toekennen van een
premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem, wordt opgeheven op 30
juni2010.
Art. 11: De bepalingen van dit reglement treden in werking op 1 juli 2010 en eindigen op 31
december 2013.
Gedaan te Brugge,27 mei 2010
Voor de provinciegriffier (afwezig)
De financieel beheerder,
Patrick BRAET

De voorzitter
J. de Bethune

36. Vaststelling van de 2de wijziging van het budget 2010
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2010/BW2
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissingen van de Provincieraad dd. 22 april 2010 houdende
vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2010.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

VASTSTELLING VAN DE 2de WIJZIGING VAN HET BUDGET 2010
2e budgetwijziging 2010
2e budgetwijziging 2010 - toelichting
37. Te Deum op 21 juli 2010 ter gelegenheid van het Nationaal Feest en het Belgisch
Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2010-PG
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest en het
Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op 21 juli, in de kerken van de
gemeenten in onze provincie een Te Deum zal gezongen worden.
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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.
38. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd.24 juni 2010
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24 juni 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN
24 JUNI 2010
1.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : herinrichting Doortocht Hooglede – ex provincieweg XI
Ieper-Land van Belofte, met totale raming ten bedrage van 3.896.967,77 EUR (incl.
BTW) waarvan 1.746.491,01 EUR (incl. BTW) ten laste van de Provincie

2.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de aanleg van een fietspad in KWS-verharding in het provinciedomein Groene 62 te
Gistel – fase 2, met raming ten bedrage van 493.557,79 EUR (incl. BTW) in het
kader van het Kustactieplan

3.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : fietsoversteek N36 ter hoogte van het kruispunt
Meensesteenweg en Burgemeester Vandenbogaerdelaan te Izegem, met raming
t.b.v. in totaal 1.414.670,37 EUR (incl. BTW) waarvan 652.281,60 EUR (incl. BTW)
t.l.v. de Provincie voor de aanleg van het fietspad + goedkeuren
financieringsovereenkomst met Stad Izegem

4.

Machtiging verlenen tot verwerving van percelen grond voor de aanleg van een
bufferbekken op de Harelbeek te Ledegem met een totale oppervlakte van 97a 25ca,
mits de totale prijs van 111.837,50 EUR
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5.

Machtiging verlenen tot verwerving van gronden te Blankenberge met een totale
oppervlakte van 1ha 03a 98ca, in het kader van het buurtwegenproject “Accessing
the countryside” in de Oudlandpolder, mits de totale prijs van 31.194 EUR, te
verhogen met 5.199 EUR wederbeleggingsvergoeding en de kosten voor
pachtverbreking

6.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van levering van een tijdelijk orgel ten behoeve van de SintSalvatorskathedraal te Brugge (met installatie), met raming ten bedrage van
229.900 EUR (incl. BTW)

7.

Goedkeuren van het ontwerp van gunningsleidraad betreffende het ontwerp, de
bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het geïntegreerd
provinciaal zwembadcomplex Olympiabad te Brugge (als multifunctioneel
sportinfrastructuurproject) en van het ontwerp van DBFMO-overeenkomst
betreffende dit complex en tot machtiging aan de deputatie om beide documenten
binnen de gestelde krijtlijnen finaal goed te keuren

8.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offertevraag)
betreffende de opdracht van diensten: implementeren van een telefoon- en
communicatiesysteem (gefaseerd) voor alle administratieve diensten van de
provincie West-Vlaanderen voor een periode van 5 jaar met raming ten bedrage van
250.000 euro inclusief btw voor éénmalige investering en 110.000 euro inclusief btw
op jaarbasis voor servicecontract

9.

Goedkeuren van de verwerving van gronden te Meulebeke voor een totale
oppervlakte van 59a 54 ca, mits de prijs van 28.483,97 EUR voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Devebeek

10.

Verlenen van advies op de begrotingswijziging 2010 van de Instelling Morele
Dienstverlening – West-Vlaanderen

11.

Verlenen van advies op de begroting 2011 van de Instelling Morele Dienstverlening –
West-Vlaanderen

12.

Vaststellen van het beoordelingskader voor samenwerkingsovereenkomsten met de
West-Vlaamse kringloopcentra

13.

Voorlopige vaststellen van het Ontwerp- Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan NV
Van Houcke te Snellegem (Jabbeke)

14.

Goedkeuren van de vervanging en bevestiging van een aantal leden in de Provinciale
Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO)

15.

Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, het
provinciebestuur West-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het
provinciebestuur Antwerpen met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het
Operationele programma Doelstelling 3 “2 Mers - Seas-Zeeën Programma” 20072013 en de overeenkomst inzake de oprichting van het grensoverschrijdend netwerk
van facilitatoren van het Operationeel Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën
2007-2013

16.

Vaststellen van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in WestVlaanderen
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17.

Goedkeuren van de jaarrekening 2009 en verlenen van kwijting aan de bestuurders
en commissarissen van Westtoer apb

18.

Vaststellen van de gedragscode voor de provinciale sportraad West-Vlaanderen

19.

Definitief aanvaarden van een schenking van meubilair vanuit het secretariaat
Euregio te Gent

20.

Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2010-2013 tussen de provincie WestVlaanderen en de SOM vzw

21.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van de
bibliotheekwerking in het Penitentiair Complex te Brugge

22.

Wijzigen van het schoolreglement van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te
Kortrijk

23.

Goedkeuren van de beheersovereenkomst 2010-2013 tussen de provincie WestVlaanderen en vzw Ku(n)st

24.

Goedkeuren van het Collectieplan 2010-2012 en van het bruikleenreglement Mu.ZEE

25.

Akteneming 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

26.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest
op 25 juni 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
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Meer infformatie kan worden opgevraagd bij Bern Parret op 051/5
51 93 54 off bern.paret@westvlaande
eren.be of bij Wieland De
D Meyer op
p 051/51 94
4 31 of jeugd.westhoek
k@skynet.be
e.
meeste hoo
ogachting,
Met de m
Name
ens de deputatie,
Voor de provinciegrriffier:
Het Dien
nsthoofs,
Rik Samyn
(get.) R

De ge
edeputeerde
e voor bestuurlijke
Organisatie,
((get.) Dirk De
D fauw

EMENT INZ
ZAKE DE ON
NDERSTEU
UNING VAN
N ACTIES, GERICHT
G
O
OP JONGER
REN, IN
REGLE
DE
E WESTHOEK
Artikel 1: Doel
Binnen de perken
n van de daartoe
d
goe
edgekeurde
e kredieten op het bu
udget, verlleent de
aanderen to
oelagen aan
n organisatiies, onder de voorwaa
arden in dit besluit
provinciie West-Vla
bepaald, voor proje
ecten die in de Westho
oek, of voor jongeren uit de Westh
hoek, georganiseerd
worden..
n
Art. 2: Begrippen
In dit re
eglement ge
ebruikte beg
grippen dien
nen als volgt geïnterpre
eteerd te wo
orden :
eren:
- Jonge
Inwonerrs van de Westhoek,
W
jo
onger dan 2 6 jaar.
- Projec
cten:
Activiteiiten of traje
ecten die georganiseerd
d worden do
oor verenigingen, organ
nisaties of besturen
b
en die v
voornamelijk
k plaatsvind
den in de W esthoek.
hoek:
- Westh
Onder d
de Westhoek
k worden vo
olgende gem
meenten gerekend: Alv
veringem, D
De Panne,
Diksmuiide, Heuvellland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark,
K
kLangemark
Poelkapelle, Lo-Ren
ninge, Mese
en, Nieuwpo
oort, Poperin
nge, Veurne
e, Vleteren, Wervik en
eke.
Zonnebe
gd:
- Stuurrgroep jeug
Ter opvo
olging van het
h impulsp
programma ““jeugd in de
e Westhoek
k” is een stu
uurgroep opgericht.
Die besttaat uit de coördinator
c
van het acttieprogramm
ma, de coörrdinator van
n het
Westhoe
ekoverleg, vertegenwo
v
ordiging uitt de provinc
ciale gebieds
swerking, je
eugddienst en
deputatie, lokale je
eugddiensten en gemee
entebesture
en.
Art. 3: Toepassingsgebied
ndersteuning
g geldt allee
en voor projjecten die hoofdzakelij
h
k in de Wessthoek, of voor
Deze on
jongeren uit de We
esthoek georganiseerd w
worden.
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Art. 4: Voorwaard
den
Inhoude
elijk moet het project overeenstem
o
mmen met het
h impulsprrogramma jjeugd in de
Westhoe
ek. De ingediende projecten worde
en beoordee
eld op volge
ende doelste
ellingen:
- innova
ativiteit
ementareit en additionaliteit met d
- comple
de bestaand
de werking
- duurza
aam karakte
er
- verste
erken van de
e streekbetrrokkenheid van jongere
en
- de We
esthoek als dynamische
d
e regio uitdrragen
Projecte
en die kaderren in de reguliere wer king van ee
en organisattie, komen n
niet in aanm
merking
voor ste
eun.
e
Art. 5: Procedure
dt schriftelijk
k ingediend bij de depu
utatie van W
West-Vlaand
deren,
De vraag tot betoelaging word
e Werking, PA Woumen
ntie van de Dienst Geb
biedsgerichte
nweg 100, 8
8600 Diksm
muide.
ter atten
Het jaarr rond kunn
nen vragen tot betoelag
ging ingedie
end worden. Binnen de
e 3 maanden brengt
de stuurrgroep hiero
over advies uit aan de deputatie.
Er kunn
nen aanvrag
gen ingedien
nd worden zzolang er middelen
m
bes
schikbaar ziijn op de be
egroting.
a
zijn dan middelen, worden de
e kwalitatie
ef beste projecten
p
Indien er meer aanvragen
uden.
weerhou
anvraag mo
oeten volgen
nde zaken o
opgenomen worden:
In de aa
- gegevens van de aanvragers
s
uidelijke om
mschrijving van
v
het projject
- een du
- een ra
aming van de
d inkomste
en en uitgav
ven van hett project inc
clusief subsiidies verkre
egen van
andere overheden
statuut (aft rekbare BTW
W wordt nie
et betoelaag
gd)
- verklaring betrefffende BTW-s
Art. 6:
De vraa
ag wordt ge
eadviseerd door de stu
uurgroep je
eugd en terr beslissing voorgelegd
d aan de
deputatie. Indien nodig,
n
kan de
d indiener gevraagd worden
w
het project te k
komen toelic
chten op
de stuurrgroep.
Art. 7:
cie verleende toelage be
edraagt maximaal 50%
% van het vo
oorgelegde budget.
De doorr de provinc
Hier kan
n van afgew
weken worde
en indien de
e stuurgroep hiermee instemt.
Indien g
gevraagd, kan de subsidie uitbetaa
ald worden mits een vo
oorschot van
n 50% en een
e
saldo
van 50%
%. De uitbettaling gebeu
urt op een rrekening die
e op naam staat
s
van de
e initiatiefne
emende
organisa
atie.
die niet extrra aangekoc
cht worden v
voor het pro
oject, kunne
en niet als ffinanciering
Zaken d
ingebrac
cht worden.. Hetzelfde geldt voor p
personeelsk
kosten die een organisa
atie ook zonder het
project heeft.
Hiervan kan uitzonderlijk afgew
weken word
den indien de
d stuurgroe
ep er zo ove
er oordeelt.
Art. 8:
De depu
utatie bepaa
alt een maximumsubsid
die, op basis van de ko
osten die do or de indien
ner
geraamd werden in
n het ingedie
ende voorsttel.
De depu
utatie breng
gt de gemotiveerde besslissing ter kennis
k
aan de
d aanvrage
er, en aan de
d
stuurgro
oep jeugd.
Art. 9:
Elk projject dat de goedkeuring tot subsid
diëring vanwege de de
eputatie krijjgt, moet stteeds de
e publiciteitt voeren, overeenkom
mstig “het provinciaal reglemen
nt betreffen
nde een
vereiste
provinciiale herkenb
baarheid voor elke vorm
m van proviinciale subsidie”.
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Art. 10:
Ten laattste 3 maanden na affsluiting van
n het project moeten volgende d
documenten worden
voorgele
egd:
- Facturren en betalingsbewijze
en (gebunde
eld en met een
e
overzichtstaat)
- Een fin
nancieel verrslag met in
nkomsten en
n uitgaven
- Een ve
erslag van het
h project
- Rappo
ortage visibiliteit provincie (cfr. Reg
glement vis
sibiliteit)
elage
Art. 11: Terugvorrdering toe
De prov
vincie West-Vlaanderen kan de toe
egekende to
oelage inhou
uden of, verrmeerderd met
m de
wettelijk
ke interest terugvorder
t
ren, op eenv
voudig verz
zoek daartoe
e bij aangettekende brie
ef, als :
− z
zou blijken dat
d de voorw
waarden ve rmeld in ditt reglement niet vollediig werden
n
nageleefd.
− d
de toelage te
en onrechte
e verkregen werd als ge
evolg van onjuiste info
ormatie.
− d
de toelage niet
n
voor hett in de toek
kenning verm
melde doel werden
w
aan
ngewend.
Art. 12: Inwerkin
ngtredings-, opheffin
ngs- en ove
ergangsbep
palingen.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2010 en loopt to
ot 31 decem
mber 2011.. Daarna
wordt het provincia
aal reglemen
nt geëvalue
eerd.
Brugge,, 22 april 2010
vinciegriffierr,
De prov

De voorzitter,

OST
Hilaire O

Jean DE BETHUN
NE

ovinciaal re
eglement betreffende
b
e de toeris
stische imp
pulsen in W
West-Vlaan
nderen
40. Pro
Dienst e
en referte : Dienst Econ
nomie – Reff. : 2010/65
56/EC/WT/R
REGL
In uitvoering van de
d artikelen 180 en 181
1 van het Prrovinciedecrreet wordt b
bekendgema
aakt in
het Besttuursmemoriaal, het be
esluit van d e Provincierraad van 24
4 juni 2010 tot goedkeu
uren van
het Prov
vinciaal regllement betrreffende de toeristische
e impulsen in West-Vlaa
anderen
meeste hoo
ogachting,
Met de m
ens de deputatie,
Name
Voor de provinciegrriffier:
ur,
De adjunct-adviseu

De gedeputeerrde voor Toerisme,

Lode Va
anden Bussc
che
Pa
atrick Van Gheluwe
G
PROV
VINCIAAL REGLEMEN
R
T BETREFF
FENDE DE TOERISTIS
T
SCHE IMPU
ULSEN IN WESTW
V LAANDERE
EN
VINCIERAAD VAN DE PROVINCIE
P
ANDEREN
DE PROV
WEST-VLAA
verwijstt naar volge
ende rechtsb
bronnen en houdt rekening met vo
olgende wetttelijke bepa
alingen
en feitelijke overwe
egingen:
−

het provinciedecreet, in
nzonderheid
d de artikele
en 2 (provin
nciaal belan g omwille van
v
bovenlokale
e taakbeharrtiging), 42§
§3 (vaststellen provinciale regleme
enten) en 193
(oprichting raden en ov
verlegstructturen)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a
artikel 4 van de wet va
an 14 novem
mber 1983 betreffende
b
de controle
e op de aanw
wending
v
van sommig
ge subsidies
s
het provinciaal regleme
ent van 25 mei 2000, inzake de co
ontrole op d
de toekennin
ng en de
a
aanwending
g van subsid
dies en op h
het toestaan
n van reserv
vevorming d
door
s
subsidietrek
kkers
het regleme
ent inzake de
d provincia
ale herkenba
aarheid bij elke
e
vorm v
van provinciale
s
subsidie d.d
d. 12 mei 20
005 en laterre wijzigingen
d
de beheerso
overeenkom
mst 2007-20
012 tussen de
d Provincie
e West-Vlaa
anderen en het
a
autonome provinciebed
p
drijf Westto er, goedgek
keurd door de
d Provincie
eraad op 21
1 juni
2007, en de
e bijakte, go
oedgekeurd door de Provincieraad op 26 nove
ember 2009
9
d
de sectorale
e beleidsnotta toerisme goedgekeurd door de Provincieraa
ad op 18 de
ecember
2008.
het strategisch beleidsplan voor to
oerisme en recreatie inzake de Lei estreek,
g
goedgekeurrd door de provincieraa
p
ad op 26 jun
ni 2003
het strategisch beleidsplan voor to
oerisme en recreatie inzake het Brrugse Ommeland,
g
goedgekeurrd door de provincieraa
p
ad op 30 sep
ptember 2004
het strategisch beleidsplan voor to
oerisme en recreatie inzake de We
esthoek,
g
goedgekeurrd door de provincieraa
p
ad op 24 jan
nuari 2008
e provincierraad op
het strategisch beleidsplan openlu
uchtrecreatie
e, goedgeke
eurd door de
28 mei 2009
het strategisch beleidsplan voor to
oerisme aan
n de Vlaams
se Kust, goe
edgekeurd door
d
de
ad op 24 se
eptember 20
009
provincieraa
het provinciaal regleme
ent betreffe
ende de subsidiëring van de erfgoe
edsector in WestW
V
Vlaanderen, goedgekeu
urd door de
e provinciera
aad op 24 september 2
2009
het decreet van 18 juli 2003 betre
effende de verblijven
v
en
n vereniging
gen die een
w
werking uito
oefenen in het
h kader va
an “Toerism
me voor allen”
het decreet van 10 maart 2004 to
ot oprichting
g van het inttern verzelffstandigd
a
agentschap met rechts
spersoonlijk heid “Toeris
sme Vlaanderen”
v
de Vlaa
amse Regeriing van 2 ap
pril 2004 inzake de toe
eristisch-rec
creatieve
het besluit van
projecten. (hierna
(
geno
oemd het “T
TRP-besluit””)
het decreet van 10 juli 2008 betre
effende het toeristisch logies. (hierrna genoem
md het
““logiesdecre
eet”)
het decreet van 18 februari 2009 betreffende
e de organisatie en de e
erkenning van
v
ttoeristische samenwerk
kingsverban
nden. (hiern
na genoemd
d het “decre
eet op de
ttoeristische samenwerk
kingsverban
nden”)
programma Kust van de
e Vlaamse Regering,
R
go
oedgekeurd
d door de Vlaamse
het impulsp
Regering op
p 26 februarri 2010
het voorstel van de deputatie

BESLUI
IT:
SCHAPPELI
IJKE BEPAL
LINGEN
DEEL 1 GEMEENS
DSTUK 1 – DOELSTELLING
HOOFD
Artikel 1:
Met dit reglement wil
w de Provin
ncieraad va n West-Vlaa
anderen, hierna “de Pro
rovincie” gen
noemd,
een bela
angrijke imp
puls geven aan de toerristische sec
ctor in West-Vlaanderen
n. Algemene
doelstelling hierbij is de economische imp
pact van hett toerisme in
n West-Vlaa
anderen in termen
t
zet en werk
kgelegenheid
d te versterrken. De Pro
ovincie stree
eft er dan o
ook naar om
m de
van omz
globale toeristische
e ontwikkeling van de W
West-Vlaamse toeristisc
che regio’s en van de
ad Brugge te
t stimuleren en onderssteunen. Te
evens wil de Provincie in
kunststa
n het perspectief
van een
n duurzame toeristische
e ontwikkeli ng het toerristisch karakter en het economisch belang
van dez
ze vijf toeris
stische entiteiten op lan
nge termijn bestendigen.
der wil de Prrovincie :
Meer in het bijzond
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Primo : het toeristtisch aanbod
d optimalise
eren door he
et ondersteunen van ge
erichte
investerringen met het oog op de vernieuw
wing en de kwaliteitsve
k
erbetering v
van bestaande
toeristis
sche aanbod
dselementen
n en met he
et oog op de
e realisatie van
v
innovattieve en
imagove
ersterkende
e projecten en
e producte
en.
Secund
do : initiatie
even en projjecten onde
ersteunen m.b.t.
m
de kwaliteit en de
e dienstverlening
binnen d
de sector va
an het comm
mercieel toe
eristisch log
gies
Tertio : de samenw
werking tus
ssen de loka
ale besturen
n onderling en
e de same
enwerking tu
ussen de
publieke
e en de priv
vate sector versterken
v
d
door het stimuleren van opstarten
nde toeristis
sche
samenw
werkingsverbanden.
Binnen d
de perken van
v
de daartoe op het p
provinciale budget inge
eschreven e
en beschikba
are
krediete
en, kan de Provincie
P
subsidies verl enen voor het
h optimaliseren van h
het toeristis
sch
aanbod,, voor het ondersteunen van proje
ecten inzake
e kwaliteit en dienstverrlening binnen de
logiesse
ectoren en voor
v
het stim
muleren van
n toeristisch
he samenwe
erkingsverba
anden.
HOOFD
DSTUK 2 – BEGRIPSO
OMSCHRIJV
VING
Art. 2:
In dit re
eglement he
ebben onderrstaande be
egrippen vollgende bete
ekenis :
Algeme
ene begripp
pen m.b.t. toerisme en recreattie
−

−
−

−

−
−
−
−
−
−

T
Toerisme : het geheel van interrellaties en verschijnselen
n die verban
nd houden met
m de
v
verplaatsing
g naar en het tijdelijk v
verblijf van mensen in een andere dan de alle
edaagse
leefomgevin
ng, hetzij bij wijze van vrijetijdsbe
esteding, he
etzij in de co
ontext van de
d
persoonlijke
e ontwikkeling, hetzij in
n het kader van de berroepsuitoefe
ening.
Recreatie : het geheel van gedrag
gingen die men
m
in zijn vrije
v
tijd vrijjwillig onderneemt
o
of ondergaa
at, waarvan wordt vero
ondersteld dat
d ze prima
air gericht ziijn op het
bevredigen van de eige
en verlange
ens naar onttspanning als belevingssactiviteit
amisch proc
S
Strategisch beleidsplan
n voor toerissme en recrreatie : conttinu en dyna
ces dat
e
erop gerichtt is het toerristisch-recrreatieve aan
nbod van ee
en gegeven regio binne
en
g
gegeven randvoorwaarrden doelge
ericht en ma
arktgericht te
t ontwikkellen teneinde
e
e stimulanse
en te schep pen voor de
e toeristisch
h-recreatiev
ve functies en
e
permanente
a
activiteiten van het bettrokken geb
bied
T
Toeristisch aanbod : he
et geheel va
an de eleme
enten en acttiviteiten va
an de bedrijven die
g
gericht zijn op de explo
oitatie van h
het toerisme
e en uit elem
menten en activiteiten van de
o
overheid die
e de ontwik
kkeling, de v
verbetering,, de stimulering of de v
vernieuwing van het
ttoerisme als
s doel hebben
T
Toeristisch aanbodselement : speccifiek en apart onderde
eel van het ttoeristisch aanbod
a
d
dat zich situ
ueert op een
n welbepaallde locatie
T
Toeristische
e attractie : fysieke loca
atie die al dan
d
niet tegen betaling toegankelijjk wordt
g
gesteld voo
or het publie
ek en die vo
oldoende aantrekkingsk
kracht uitoeffent om me
ensen te
s
stimuleren ze
z te bezoeken
Fietsnetwerrk : het sam
menhangend
d geheel van
n met elkaar verbonden
n fietstracés
s,
bewegwijze
erd met knooppuntennu
ummers
W
Wandelnetw
werk : het samenhange
end geheel van
v
met elk
kaar verbond
den wandeltracés,
bewegwijze
erd met knooppuntennu
ummers
Missing link
k : ontbrekende schake
el in het fiets
snetwerk waarbij de m
maaswijdte van
v
het
netwerk kan
n worden ve
erkleind en//of de veilig
gheid en aan
ntrekkelijkhe
eid van het
netwerk kan
n worden ve
erhoogd
T
Toeristisch logies : koe
epelbegrip d
duidend op elke
e
inrichting die of el k terrein da
at aan
é
één of meer toeristen de
d mogelijk
kheid tot verrblijf biedt voor
v
één of meer nachtten en
w
wordt aangeboden op de
d toeristiscche markt. Het begrip wordt
w
ook g
gebruikt om een
n te duiden..
individuele logiesonderrneming aan
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−
−
−

Logiescateg
gorie : speciifieke catego
orie van toe
eristisch logies zoals be
epaald door het
logiesdecree
et. Dit decre
eet bepaalt 5 categorie
eën : gasten
nkamer, hottel,
o
openluchtre
ecreatief terrrein, vakan
ntielogies, va
akantiewoning.
MICE : Koepelbegrip da
at duidt op vergader- en
e congresto
oerisme. De
e afkorting slaat
s
op
ncentives, Congressen
C
en Events
Meetings, In
Beroepsfede
eratie : lede
enverenigin g die onderrnemers binnen één of meerdere
logiescatego
orieën federreert met he
et oog op collectieve en/of individ uele
belangenverdediging, kwaliteitsbe
k
ewaking en –ontwikkeli
–
ng, vorming
g en netwerrking,
g
gemeenschappelijke prromotie.

Begripp
pen m.b.t. de publiek
ke toeristis
sch-recrea
atieve secto
or
−
−
−

−
−
−

T
Toerisme Vlaanderen : intern verzzelfstandigd agentschap
p met rechttspersoonlijk
kheid,
o
opgericht bij decreet door het Vlaa
ams Parlem
ment op 10 maart
m
2004..
atie in WesttW
Westtoer a.p.b. : auton
noom provin
nciebedrijf voor
v
toerism
me en recrea
V
Vlaanderen, opgericht door de Pro
ovincieraad van West-V
Vlaanderen o
op 30 maarrt 2000.
T
Toeristisch samenwerk
kingsverband
or Toerisme Vlaanderen
n in het kader van
d : een doo
het decreet op de toeriistische sam
menwerkings
sverbanden erkende re
echtspersoon,
w
waarvan de
e missie bestaat in het bijdragen to
ot de ontwik
kkeling, pro
omotie en
kwaliteitsbe
ewaking van
n het toeristtisch aanbod
d binnen zijn werkingsg
gebied.
V
VVV : Veren
niging voor Vreemdelin
ngenverkeerr
T
Toeristisch info-kantoo
or : fysieke llocatie met onthaalpers
soneel waarr de bezoek
ker
tterecht kan voor toeris
stisch-recrea
atieve inform
matie
G
Gemeentelijjke dienst voor
v
toerism
me : dienst die
d binnen een
e
gemeen
nte of stad
v
verantwoordelijk is voo
or de voorbe
ereiding en de uitvoerin
ng van het gemeentelijjk
ttoeristisch beleid.
b

DSTUK 3 – SOORTEN
S
SUBSIDIES
S
HOOFD
Art. 3:
Binnen d
dit reglement zijn er drrie soorten subsidies :
vesteringss
subsidie
§ 1 Inv
Dit is ee
en subsidie voor infrasttructurele to
oeristische projecten
p
met
m als doel het optimalliseren
van het toeristisch aanbod. De
eze subsidie
e is van toep
passing enerzijds voor projecten die
d de
vernieuw
wing en de kwaliteitsve
erbetering v
van bestaan
nde toeristische aanbod
dselementen
n
beogen en anderzijjds voor pro
ojecten die iinnovatieve en imagove
ersterkende
e
aanbods
selementen wensen te realiseren.
sidie kan gespreid word
den over ma
aximum 4 ja
aar.
De subs
ojectsubsid
die ten beh
hoeve van b
beroepsfed
deraties in
n de sectorr van het
§ 2 Pro
toeristiisch logies
s
Dit is ee
en subsidie voor toeristtische proje cten die ond
dernomen worden
w
doorr erkende
beroeps
sfederaties inzake toeristisch logiess met als do
oel de kwaliiteit en de d
dienstverlen
ning
binnen d
de diverse categorieën
c
van het toe
eristisch log
gies te verho
ogen en te v
verbeteren.
De subs
sidie kan gespreid word
den over ma
aximum 2 ja
aar.
artsubsidie ten behoe
eve van toe
eristische samenwer
rkingsverba
anden
§ 3 Sta
Dit is ee
en eenmalig
ge startsubs
sidie voor to
oeristische initiatieven die onderno
omen worde
en door
en in he
et kader van
n door Toeriisme Vlaand
deren erken
nde toeristische samenw
werkingsverrbanden
die zich in een opsttartfase bev
vinden. Deze
e projecten en/of initiatieven diene
en bij te dra
agen tot
de ontw
wikkeling, de
e promotie en
e de kwalitteitsbewaking van het toeristisch a
aanbod binn
nen het
werking
gsgebied van
n het toeristtisch samen
nwerkingsve
erband.
sidie kan gespreid word
den over ma
aximum 2 ja
aar.
De subs
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HOOFD
DSTUK 4 – TOEPASSI
T
NGSGEBIE
ED
Art. 4:
Toepass
singsgebied per soort subsidie
epassingsg
gebied inza
ake investe
eringssubs
sidies
§ 1 Toe
Voor de investering
gssubsidies in het kade
er van dit reglement komen in aan merking : lo
okale
besturen (gemeenttebesturen, OCMWs en intercommunales voorr zover zij o
over toeristische
doelstellingen beschikken) en private toerristische acttoren voor zover
z
zij de rechtsvorm
m van
VZW he
ebben aange
enomen.
§ 2 Toe
epassingsg
gebied inza
ake projecttsubsidies ten behoe
eve van berroepsfeder
raties
in de se
ector van het
h toeristisch logies
s
Voor de projectsubsidies-beroe
epsfederatie
es komen in
n het kader van dit regllement in
aanmerking : leden
nvereniginge
en die onde
ernemers binnen één off meerdere logiescategorieën
en met het oog op colle
ectieve en/o
of individuelle belangenverdediging
g,
federere
ppelijke pro
kwaliteittsbewaking en –ontwik
kkeling, vorm
ming en nettwerking, ge
emeenschap
omotie,
voor zov
ver zij de re
echtsvorm van
v
VZW he
ebben aange
enomen.
epassingsg
gebied inza
ake startsu
ubsidies ten behoeve
e van toeris
stische
§ 3 Toe
samenw
werkingsverbanden
Voor de startsubsid
dies-toeristis
sche samen
nwerkingsve
erbanden ko
omen in hett kader van dit
ent in aanmerking : doo
or Toerisme
e Vlaanderen erkende toeristische
t
regleme
samenw
werkingsverbanden.
§ 4 Nattuurlijke pe
ersonen, fe
eitelijke ve
ereniginge
en
Natuurliijke persone
en of feitelijke verenigi ngen komen voor subs
sidies in hett kader van dit
regleme
ent niet aanmerking.
Art: 5: algemene voorwaard
den
Om in a
aanmerking te komen voor
v
subsidi es, moet de
e organisatie voldoen a
aan volgende
algemen
ne voorwaarden :
− De controle
e van de Pro
ovincie aanv
vaarden op zowel
z
de inh
houd als de
e uitwerking van de
a
activiteiten binnen het goedgekeu rde en gesu
ubsidieerde project
− Een boekho
ouding hebb
ben zodat de
e Provincie de
d besteding van de prrovinciale su
ubsidie
kan controle
eren
− De werking of de activiiteit waarvo
oor de organ
nisatie een subsidie
s
aan
nvraagt moet
w
worden gerealiseerd op
p het grond gebied van de provincie West-Vlaa
anderen en als
d
dusdanig ee
en meerwaa
arde beteke nen voor de
e provincie West-Vlaan deren
− V
Voor de werking of de activiteit wa
aarvoor de subsidie wo
ordt aangev raagd niet door
d
de
p basis van andere provinciale reg
glementen of
o
Provincie worden gesubsidieerd op
w
waarvoor sp
pecifieke kredieten zijn
n ingeschrev
ven op het budget
b
van de Provincie
HOOFD
DSTUK 5 - DE ADVIES
SCOMMISS
SIE
Art. 6: oprichting
g van de ad
dviescomm
missie
De prov
vinciale adviescommissie voor de ttoeristische impulsen (h
hierna geno
oemd : de
provinciiale adviescommissie) wordt
w
opgerricht in het kader van dit
d subsidierreglement op
o
initiatieff van de Deputatie. De
aad duit de provinciera
e Provinciera
aadsleden va
an de provinciale
adviesco
ommissie aa
an op voors
stel van de D
Deputatie. De
D andere leden van de
e adviescom
mmissie
worden aangeduid door de Deputatie.
De advie
escommissie wordt als volgt same
engesteld :
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•

9 leden van
n de Provinc
cieraad van West-Vlaan
nderen, waaronder de G
Gedeputeerd
de voor
T
Toerisme diie van ambttswege fung
geert als voo
orzitter van de Commisssie. Deze 9
Provincieraa
adsleden ze
etelen met rraadgevende
e stem.

•

5 ambtelijke
e vertegenw
woordigers v
van de Prov
vincie vanuitt volgende d
diensten
o Econ
nomie
o Culttuur
o Mina
awa
o Sport
erne Relaties, Europese
e programm
ma’s en gebiedswerking
o Exte
4 ambtelijke
e vertegenw
woordigers v
van Westtoe
er, waarond
der de afgev
vaardigd
bestuurder van Westto
oer die van a
ambtswege fungeert als secretariss van de Commissie
1 ambtelijke
e vertegenw
woordiger va
an Toerisme
e Vlaandere
en
1 vertegenw
woordiger van de Vlaam
mse Minister voor Toerisme

•
•
•
•
•

4 vertegenw
woordigers van
v
de toerristische logiessectoren (Ho.Re.Ca,, Recread, PIV
P en
C
CIB)
T
Telkens 1 vertegenwoo
ordiger van FBAA en UNIZO
U

Ten hoo
ogste twee derde
d
van de
d leden van
n de adviesc
commissie met
m stemreccht, is van
hetzelfd
de geslacht.
Art. 7: bevoegdhe
eid van de adviescom
mmissie
Alle sub
bsidieaanvra
agen worden
n voor advie
es voorgeleg
gd aan de provinciale
p
a
adviescomm
missie
voor de toeristische
e impulsen. Deze advie
escommissie
e komt ten minste twee
e maal per jaar
j
samen e
en dit telken
ns in een pe
eriode van 2 maanden na de verva
aldag voor d
de indiening
g van de
subsidie
edossiers, met
m name 1 maart en 1 septemberr.
hoeve van de werkzaam
mheden van
n de adviesc
commissie zal de Dienstt Economie alle
Ten beh
ingedien
nde dossiers
s binnen de twee weke
en na de ind
diening overrmaken aan Westtoer, zodat
z
Westtoe
er een techn
nische beoordeling kan maken van
n de ingediende dossierrs en van de
e
diverse bijlagen als
sook een ins
schatting va
an de toeristtische meerrwaarde en belang van het
project.
Op basis
s van deze technische beoordeling
g zal Westto
oer een oriënterend adv
vies formule
eren ten
behoeve
e van de adviescommis
ssie.
escommissie maakt haar adviezen
De advie
n over aan de
d Deputatie
e uiterlijk tw
wee maande
en na de
vervalda
ag voor de indiening va
an de subsid
diedossiers,, i.e. 1 mei en 1 novem
mber.
De voorrzitter geeft op elke bije
eenkomst v
van de advie
escommissie
e kennis van
n de besliss
singen
die de D
Deputatie ge
enomen hee
eft over de g
geadviseerd
de subsidied
dossiers.
DEEL 2 SPECIFIE
EKE BEPAL
LINGEN PER
R SOORT SUBSIDIE
S
HOOFD
DSTUK 6 - INVESTERI
I
INGSSUBS IDIES
Art. 8: Doel
De Prov
vincie wenstt investering
gssubsidies te verlenen
n aan duurza
ame toeristiische projec
cten met
als doel het optima
aliseren van het toeristiisch aanbod
d.
er projecten die de vern
nieuwing en
n de kwaliteitsverbeteri ng van besttaande
Het gaat zowel ove
toeristis
sche aanbod
dselementen
n beogen al s over proje
ecten die bijjkomende in
nnovatieve en
imagove
ersterkende
e aanbodsele
ementen we
ensen te rea
aliseren.
den
Art. 9: Voorwaard
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Om in a
aanmerking te komen voor
v
een inv
vesteringssu
ubsidie, moe
et het proje
ect voldoen aan
volgend
de voorwaarrden :
−
−

Z
Zich situere
en in de Prov
vincie Westt-Vlaanderen
n
Betrekking hebben op het toeristissch aanbod in één van de West-Vl aamse toerristische
regio’s of in
n Brugge. Co
oncreet worrden volgende types va
an projecten
n bedoeld (n
niete
exhaustieve
e lijst) :
o Projecten die de
e attractivitteit van het toeristisch product, he
et comfort van
v
de
toerrist en de dienstverlenin
ng aan de toerist op ee
en geïntegre
eerde manie
er
beog
gen. Meer bepaald
b
worrdt hier bedoeld : facilittaire basisin
nfrastructuu
ur inzake
een comfortabe
el strandleve
en aan de kust
k
en nabij toegankellijke recreattieve
wate
erplassen : stranddoucches, sanitaire voorzien
ningen, EHB
BO-posten, lockers,
infra
astructuur voor
v
de stra ndreddingsdiensten,…
o Projecten m.b.tt. het optim
maliseren van bestaande
e toeristisch
he attracties
s en
m.b.t. het realiseren van v
vernieuwend
de toeristisc
che attractie
es
o Projecten inzak
ke het realisseren van multifunction
m
ele leisure- en
ppingomgev
vingen en va
an specifiek
ke MICE-ven
nues
shop
o Bezo
oekerscentrra met auto nome aantrrekkingskrac
cht en met een grote
mee
erwaarde inz
zake interprretatie, gele
eiding en be
eleving van de toeristen
n
o Projecten gericht op speciffieke doelgrroepen, mee
er bepaald :
eren door middel
m
van de
d realisatie
e van
 gezinnen met kinde
kindvrie
endelijke inffrastructuurr
 jongeren door midd
del van de realisatie
r
va
an specifieke
e iniatieven inzake
ve recreatie,, watersporrt, beachclub
bs en uitgan
ngsleven
sportiev
 kampee
erautotoeristten door de
e aanleg van
n kampeera utoterreinen
 mediore
en en seniorren door het realiseren van specifiieke recreattieve
infrastru
uctuur afgesstemd op hun noden
o Projecten gericht op de on twikkeling van
v
het fiets
s- en wande
eltoerisme, meer in
het bijzonder
 de realis
satie van fie
etsinrijpunte
en (conform
m de richtlijn
nen van We
esttoer)
 het oplo
ossen van m
missing links
s op de fiets
s- en wande
elnetwerken
n voor
zover de
eze realisatties een duid
delijke toeristische mee
erwaarde he
ebben
 ingrepen die de veiiligheid van het fietsnetwerk beoge
en
 info- en belevingsp
punten
 infrastru
uctuur voorr fiets- en wandeltrekke
ers
o Ond
dersteunende recreatiev
ve infrastructuur ter on
ndersteuning
verse
g van de div
type
es van route
egebonden recreatie en
n netwerken
n voor zoverr de betrokk
ken
routtes en netwerken een a
aantoonbare
e toeristisch
he meerwaa
arde hebben
n
o Projecten gericht op de toe
eristisch-rec
creatieve on
ntsluiting en
n de belevin
ng van
uurgebieden
n, natuurresservaten, grroendomeinen en grote
ere landscha
appelijke
natu
eenh
heden

n
in aanm
merking :
N.B.. : Komen niet
o projecten die lo
outer de toe
egankelijkhe
eid van besttaande toeriistische
astructuur beogen
b
infra
o erke
ende musea
a en erfgoed
dprojecten die
d een bero
oep kunnen doen op de
e
projectsubsidies in kader v
van het cultureel-erfgoe
eddecreet d
dd. 23 mei 2008
2
o inve
esteringspro
ojecten inza ke erfgoed die een beroep kunne n doen op
projectsubsidies in het kad
der van het provinciaal reglement betreffende
e de
sidiëring van de erfgoe
edsector
subs
o zwembaden
outer het reg
t
beog
gen zoals
guliere onhaal van de toerist
o projecten die lo
toerristische info
o-kantoren en dorpsonthaalpunten
n en die bijg
gevolg beho
oren tot
de gemeentelijk
g
ke taakstell ing
o projecten die lo
outer de inriichting, het beheer, het onderhoud
d en de uitb
breiding
urreservaten, groendom
meinen en g
grotere
van natuurgebieden, natuu
land
dschappelijk
ke eenheden
n beogen
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o
−
−
−
−

tijde
elijke investteringen in h
het kader va
an eveneme
enten

Beschikken over een gedetailleerd
d ontwerp met
m kostenra
aming opge maakt doorr een
d
deskundige (hetzij een architect, e
een tentoon
nstellingsbou
uwer, tuin- en landscha
apsa
architect, in
nterieurarch
hitect of ontw
werpbureau
u hetzij een eigen techn
nische insta
antie)
Beschikken over een ex
xploitatiepla
an voor de 5 jaar volge
end op de re
ealisatie van
n het
project
nningen, in het bijzonder een stede
enbouwkun
ndige
Beschikken over de nodige vergun
v
vergunning indien deze
e vereist is
mming moe
De vastgele
egde toeristische bestem
et gedurende minstens 10 jaar worden
g
gegarandee
erd. De aanv
vrager moett de geschreven verbin
ntenis aanga
aan de ontv
vangen
s
subsidie terrug te betale
en, indien h
hij, zonder toestemming
t
g van de De
eputatie, de
e
bestemming
g van het ge
erealiseerde
e project, waarvoor
w
de subsidie we
erd verkregen,
g
gewijzigd heeft.

Art. 10: Beoordelingscriteriia
ecten worde
en beoordee
eld op de vo
olgende criteria:
De proje
− De projecte
en hebben een aantoon bare toeristtische meerrwaarde: ze hebben als
s
d
dusdanig ee
en autonom
me aantrekkiingskracht of
o ze dragen
n substantie
eel bij tot de
e
g
globale attrractiviteit va
an de betrok
kken bestem
mming
− De projecte
en spelen in op de wenssen en node
en van de to
oerist
en kaderen in
i één of me
eerdere spe
ecifieke krac
chtlijnen van
n de onders
scheiden
− De projecte
regionale sttrategische beleidsplan nen voor to
oerisme en recreatie
r
en hebben minstens
m
een
n regionale uitstraling en ressorte ren zo mogelijk een
− De projecte
hefboomeffect voor de betrokken regio
− De projecte
en hebben een vernieuw
wend karaktter voor de bestemmin
ng
− De projecte
en zijn op ee
en continue wijze toega
ankelijk voo
or de toeristt vanaf de start van
d
de Paasvakantie tot aan het einde
e van de gro
ote vakantie
e ; daarnaasst zijn ze ind
dien
ok toegankelijk in week
kends en in de overige schoolvakan
nties
mogelijk oo
− De projecte
en kunnen op
o een renda
abele wijze geëxploitee
erd worden
en hebben een marketin
ngplan
− De projecte
− De projecte
en zijn kwaliteitsvol: de
e indiener to
oont aan op welke wijze
e hij een be
eroep zal
d
doen op spe
ecifieke deskundigheid inzake tenttoonstellingsdesign, mu
ultimediale
ttechnieken,, architectuu
ur, binnenhu
uis- en land
dschapsarch
hitectuur
− De projecte
en beantwoo
orden aan d
de globale principes van
n duurzame
e ontwikkelin
ng
en zijn voor zover moge
elijk toegankelijk voor personen m
met een handicap
− De projecte
Art. 11: Procedurre
De aanv
vraag moet ingediend worden
w
bij d
de dienst Ec
conomie van
n de Provinccie WestVlaande
eren hetzij voor
v
1 maarrt hetzij voo
or 1 september van hett betrokken subsidiejaa
ar.
s er evenwe
el maar één enkele indieningsdatum
m, met nam
me 1
M.b.t. het subsidiejjaar 2010 is
oktober.
er bevat vollgende stuk
kken :
Het aanvraagdossie
− Het in te vu
ullen en te ondertekene
o
en aanvraag
gformulier dat door de Provincie wordt ter
beschikking
g gesteld me
et volgende elementen :
o de behoeften
b
en noden wa
aarop het prroject inspee
elt
o de doelstellinge
d
en van het p
project
o een beschrijving van de co
oncrete inho
oud van het project me
et een
gede
etailleerde beschrijving
b
g van alle on
nderdelen en
e acties
o de timing
t
en de
e fases binn
nen het project
o Een kostenraming
o Een exploitatiep
plan
o Een marketingp
plan
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Een financiering
gsplan met schriftelijke
e toezegging
g van de inb
breng van de
d
ande
ere partners
s (bij overh eden inschrrijvingsbewijs in budgett of
toez
zeggingsbrie
ef
Een gedetailleerd ontw
werp m.b.t. d
de te realise
eren infrastructuur opg
gemaakt doo
or een
d
deskundige terzake (he
etzij een arcchitect, een
n tentoonste
ellingsbouwe
er,
interieurarc
chitect of ee
en andere te
echnische de
eskundige of
o ontwerpb
bureau hetzij een
e
eigen techn
nische instan
ntie)
De statuten
n van de inittiatiefnemerr indien van
n toepassing
g
IIndien het een
e
VZW be
etreft: de ja arrekeninge
en van de la
aatste drie jjaren. Nieuw
we vzw’s
w
worden hierrvan vrijges
steld.
o

−

−
−

Op basis
s van het aa
anvraagform
mulier, de b
bijlagen en het
h oriënterend advies van Westto
oer
formuleert de provinciale advie
escommissi e een advie
es aan de de
eputatie, die
e een beslis
ssing
over het al dan
d
niet toe
ekennen van
n een investteringssubsidie en het daaraan verbonden
neemt o
bedrag.
Art. 12: Subsidie
§ 1 max
ximale sub
bsidie
De subs
sidie bedraagt maximaa
al 20 % van
n de in het financierings
f
splan voorzziene (=begrote)
kosten iinclusief BTW
W, voor zov
ver deze BTW
W niet aftre
ekbaar is vo
oor de aanvrrager. De su
ubsidie
wordt ve
erleend als financiële bijdrage
b
in d
de infrastruc
cturele kosten van het project en
bedraag
gt maximaal € 125.000. Personeel skosten en werkingsko
osten komen
n niet in
aanmerking voor betoelaging.
§2 eige
en inbreng
De proje
ectindiener brengt minstens zelf 1 5 % in.
stanties
sidies verleend door andere ins
§3 subs
Bij de vaststelling van
v
het subsidiebedrag
g wordt reke
ening gehou
uden met de
e subsidies die
verstrek
kt worden door alle ove
erige instantties, zodat het
h totale subsidiebedrrag voor hett project
niet hog
ger is dan 85 % van de
e begrote uittgaven.
erdere pro
ovinciale re
eglemente n
§ 4 mee
Wannee
er een proje
ectaanvraag ingediend w
wordt, waarrop voor bepaalde onde
erdelen
van het initiatief meerdere pro
ovinciale reg
glementen van
v
toepass
sing zijn, ka n per onderrdeel
slechts é
d subsidiere
eglement in aanmerking
g komen.
één bepaald
§ 5 berrekening su
ubsidiebed
drag
Het subsidiebedrag
g wordt bere
ekend in twe
ee fasen: ee
erst wordt op
o basis van
n de begrote
e kosten
ncipieel en maximaal
m
su
ubsidiebedra
ag vastgestteld. Na de realisatie va
an het proje
ect
een prin
wordt op basis van de eindafre
ekening en de daaruit blijkende
b
reële en subssidiabele kos
sten het
eve subsidie
ebedrag bere
ekend.
definitie
§ 6 sprreiding van
n de subsid
die
De subs
sidie kan gespreid word
den over ma
aximaal vierr jaren, te rekenen van
naf de princiipiële
toewijzing van de subsidie
s
(jaa
ar x) : de su
ubsidie kan dus lopen van
v
jaar x to
ot jaar x + 4
j
loo pt de subsid
die van jaarr x + 1 tot j aar x + 4). De
(Indien het project start op 1 januari,
laatste u
uitbetaling gebeurt
g
in jaar x + 5.
ortgangsra
apport
§ 7 voo
Na de principiële to
oewijzing va
an de subsid
die in het jaar van de aanvraag (ja
aar x) dient de
ger elk jaar uiterlijk op 1 maart he
et voortgang
gsrapport va
an de Provin
ncie in te dienen.
aanvrag
Het voortgangsrapp
port bevat een
e
overzich
ht van de projectactivitteiten en va
an de effectiief
kte kosten van
v
het voorrbije jaar en
n een geactualiseerd bu
udget voor d
de resterende duur
gemaak
van het project.

BESTUUR
RSMEMORIAAL
L NR. 7 – 13-0
08-2010

85

BEST
TUURS
SMEM
MORIA
AAL
VU.Hilaire
e Ost, Provinc
ciegriffier, Prov
vinciehuis Boe
everbos, Koning Leopold III-laan 41, 820
00, Sint-Andries

Het eers
ste voortgan
ngsrapport wordt inged
diend na afloop van hett eerste vol ledige
kalende
erjaar. In da
at eerste rap
pport wordt het eventuele eerste onvolledige
o
jaar mee
men.
opgenom
w
ter bes
schikking ge
esteld.
Een type rapport wordt
port moet elk
e jaar word
den ingediend tijdens de
d volledige
e duur van het
h
Het voortgangsrapp
p de beëindiiging van he
et project wordt
w
het vo
oortgangsrapport
project. In het jaarr volgend op
vervang
gen door hett eindrapport.
§8 tuss
sentijds afrrekeningsfformulier
Samen met het voo
ortgangsrap
pport dient d
de aanvrage
er elk jaar de
d tussentijd
dse afreken
ning in
aan de h
hand van he
et tussentijd
ds afrekenin
ngsformulier van de Pro
ovincie, sam
men met de nodige
stukken
n en facturen
n die de kos
sten die gem
maakt werden in het vo
oorbije kale
enderjaar sta
aven.
De eerste tussentijdse afreken
ning wordt i ngediend na
a afloop van
n het eerste
e volledige
kalende
erjaar. In da
at eerste forrmulier word
dt het eventtuele eerste
e onvolledig e jaar mee
men.
opgenom
sentijds afre
ekeningsformulier moe t elk jaar uiiterlijk op 1 maart word
den ingediend
Het tuss
tijdens d
de volledige
e duur van het
h project. In het jaarr volgend op
p de beëindiiging van he
et
project wordt het tussentijds afrekeningsf
a
formulier ve
ervangen do
oor de einda
afrekening.
§9 uitb
betaling van de subsidie
De Prov
vincie kan na
a elk afreke
eningsformu
ulier een sch
hijf van de subsidie
s
uitb
betalen, op
voorwaa
arde dat de aanvrager volgende sttukken heefft ingediend:
- bestek
k en offertes
s;
- indien van toepas
ssing: bouwvergunning
gen, eigendo
omsbewijzen, huuroverreenkomsten,
contractt met de eig
genaar, com
mpromis of a
akte houden
nde het bew
wijs van de v
volle eigend
dom of
een zak
kelijk, of een
n contractue
eel recht va n ten minstte twaalf jaa
ar; aangega
ane verzekeringen
- indien van toepas
ssing: een bestemming
b
gsverbintenis, nl een ge
eschreven v
verbintenis de
d
ontvang
gen subsidie
e terug te be
etalen, indie
en de subsid
diebegunstigde, zonderr toestemm
ming van
de depu
utatie, de be
estemming van
v
het onrroerend goe
ed waarvoorr de investe ringssubsidie werd
aangevrraagd, gewijjzigd heeft.
etaalde schiijf bedraagt maximum 20% van de
e totaal gem
maakte effecctieve koste
en.
De uitbe
§ 10 eindrapport en eindafr
rekening
Na volto
ooiing van het
h project dient
d
de aan
nvrager het eindrapporrt van het p roject en de
e
eindafre
ekening aan
n de hand va
an het afrek
keningsform
mulier van de Provincie in te sturen
n
uiterlijk op 1 maartt van het jaar dat volgtt op de volto
ooiing van het
h project.
aximaal 4 ja
aar wordt gespreid dien
nt de aanvra
rager het
Aangezien de subsiidie over ma
e
ing uiterlijk
k in te sturen op 1 maart van het j aar (jaar x + 5)
eindrapport en de eindafreken
gt op het vie
erde jaar va
an de duur v
van het projject.
dat volg
Na controle van de werkelijk gemaakte
g
ko
osten en de
e bewijsstuk
kken zal het saldo word
den
uitbetaa
ald.
DSTUK 7 – PROJECTSUBSIDIES TEN BEHO
OEVE VAN BEROEPSF
B
FEDERATIES IN
HOOFD
DE SEC
CTOR VAN HET
H
TOERI
ISTISCH LO
OGIES
Art. 13: Doel
n de sector van het
De Prov
vincie wenstt projectsubsidies te ve
erlenen aan de beroepsfederaties in
toeristis
sch logies met
m als doel de kwaliteitt en de dien
nstverlening binnen de diverse
categoriieën van he
et toeristisch
h logies te v
verhogen en
n te verbete
eren. De Pro
ovincie wil op
o deze
wijze ee
en bijdrage leveren tot de impleme
entatie van het logiesdecreet.
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Art. 14 : Voorwaa
arden
Om in a
aanmerking te komen voor
v
een pro
ojectsubsidie, moet hett project vo ldoen aan volgende
v
voorwaa
arden :
− De indienerr van het pro
oject moet voldoen aan
n de volgende voorwaa
arden :
o Ten minste drie
e jaar actieff zijn in Wes
st-Vlaandere
en
o Een ledenorgan
nisatie zijn
o Qua rechtsvorm
m beschikke
en over het statuut van VZW
o Representatief zijn binnen de betrokken logiescattegorie
o De belangenbe
arnemen
b
hartiging va
an de volled
dige logiesca
ategorie waa
t situeren iin de Provin
ncie West-Vllaanderen
− Het project dient zich te
− Het project dient betre
ekking te he
ebben op één of meerde
ere logiesca
ategorieën binnen
b
minstens éé
én van de West-Vlaams
W
se toeristisc
che regio’s of
o in Brugge
e.
− C
Concreet wo
orden volge
ende types v
van projecte
en bedoeld (niet exhau
ustieve lijst) :
o Projecten die via diverse in
nformatieka
analen en/off via individ uele begele
eiding de
implementatie van
v
het log iesdecreet in één of me
eerdere logiiescategorie
eën
wille
en begeleide
en en bespo
oedigen
o Projecten die, via
v vormingss- en opleid
dingsinitiatie
even (kwalitteitsseminaries,
indiv
viduele coac
ching, actio n learning, mysterieshopping,…), de kwaliteitt van
het toeristisch logies
l
op zicch (“de hard
dware”), de
e kwaliteit va
an de
dien
nstverlening, de klantvrriendelijkheid en de kla
antentevred enheid, de
klac
chtenbehand
deling, de b edrijfsvoering, de mark
keting, de ttoegankelijk
kheid
voorr personen met een ha ndicap en de
d introductie van speccifieke
duurzaamheidsaspecten op
p een geïnte
egreerde manier beoge
en. Deelnem
mers van
nen te strev
ven naar hett bekomen van het Q-la
abel dat ontwikkeld
het project dien
werd
d in het kad
der van het Kustactieplan III-proje
ect “Zee van
n kwaliteit”
o Inno
ovatieve pro
ojecten die zzich richten
n op het ontwikkelen va
an
toek
komstgerich
hte strategie
eën met hett oog op hett vernieuwe
en van het
toerristisch logie
es, het diverrsifiëren, he
et ontwikkelen van nieu
uwe toeristische
prod
ducten en verblijfsform
mules, het be
ewerken van nieuwe do
oelgroepen, het
besp
pelen van nieuwe mark
kten en het aansnijden van nieuwe
e marktsegm
menten.
− Beschikken over een financieel pla
an voor de uitvoeringst
u
termijn van het projectt
Art. 15: Beoordelingscriteriia
Het projject wordt beoordeeld
b
op
o de volge
ende criteria
a:
− Het project heeft een aantoonbare
a
e toeristisch
he meerwaarde: het dra
aagt bij tot de
g
globale attrractiviteit va
an de betrok
kken regio en/of
e
bestem
mming
− Het project speelt in op
p de wensen
n en noden van toerist
− Het project draagt bij tot
t de verste
erken van het
h imago van de beste
emming
− Het project kadert in één van de sspecifieke krachtlijnen van
v
de onde
erscheiden
regionale sttrategische beleidsplan nen voor to
oerisme en recreatie
r
− Het project heeft een marketingpl
m
an
− Het project is kwaliteits
svol: de ind
diener toontt aan op wellke wijze hijj een beroep zal
d
doen op spe
ecifieke deskundigheid inzake hospitality man
nagement, k
kwaliteitstra
ajecten,
klachtenbeh
handelingma
arketing, du
uurzaamheidsaspecten, …
− Het project draagt bij tot
t de introd
ductie bij he
et toeristisch logies van
n de globale
e
principes m.b.t. duurza
ame ontwikk
keling
Art. 16: Procedurre
De aanv
vraag moet ingediend worden
w
bij d
de dienst Ec
conomie van
n de Provinccie WestVlaande
eren hetzij voor
v
1 maarrt hetzij voo
or 1 september van hett betrokken subsidiejaa
ar.
M.b.t. het subsidiejjaar 2010 is
s er evenwe
el maar één enkele indieningsdatum
m met name 1
oktober.
er bevat vollgende stuk
kken :
Het aanvraagdossie
− Het in te vu
ullen en te ondertekene
o
en aanvraag
gformulier dat door de Provincie wordt ter
beschikking
g gesteld me
et volgende elementen :
o de behoeften
b
en noden wa
aarop het prroject inspee
elt
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de doelstellinge
d
en van het p
project
een beschrijving van de co
oncrete inho
oud van het project me
et een
gede
etailleerde beschrijving
b
g van alle on
nderdelen en
e acties
o de timing
t
en de
e fases binn
nen het project
o Een kostenraming en een ffinanciering
gsplan
o Een marketingp
plan
De statuten
n van de inittiatiefnemerr en de jaarrrekeningen van de drie
e voorgaand
de jaren
De samensttelling en de
e identificattie van het bestuur
b
Een algeme
een overzich
ht van de we
erking met een langete
ermijnvisie
Een werking
gsverslag va
an het afge lopen werkjjaar
IIndien het een
e
VZW be
etreft: de ja arrekeninge
en van de la
aatste drie jjaren.
o
o

−
−
−
−
−

Op basis
s van het aa
anvraagform
mulier formu
uleert de prrovinciale ad
dviescommiissie een ad
dvies
aan de d
deputatie, die
d een beslissing neem
mt over het al dan niet toekennen van een
projects
subsidie en het daaraan
n verbonden
n bedrag.
Art. 17: Subsidie
§ 1 max
ximale sub
bsidie
De subs
sidie bedraagt maximaa
al 20 % van
n de in het financierings
f
splan voorzziene (=begrote)
kosten iinclusief BTW
W, voor zov
ver deze BTW
W niet aftre
ekbaar is vo
oor de aanvrrager.
sidie wordt verleend
v
als
s financiële bijdrage in de projectk
kosten voor de komend
de twee
De subs
werking
gsjaren. Een
n werkingsja
aar start op de 1ste dag van om het even welk
ke maand (m
moet
niet noo
odzakelijk ja
anuari zijn)..
sidie bedraagt maximaa
al € 20.000 per werkingsjaar en bedraagt derrhalve in tottaal
De subs
maxima
aal € 40.000
0. Infrastruc
ctuurkosten komen niett in aanmerrking voor b
betoelaging.
en inbreng
§2 eige
De proje
ectindiener brengt minstens zelf 1 5 % in.
§3 subs
stanties
sidies verleend door andere ins
Bij de vaststelling van
v
het subsidiebedrag
g wordt reke
ening gehou
uden met de
e subsidies die
verstrek
kt worden door alle ove
erige instantties, zodat het
h totale subsidiebedrrag voor hett project
niet hog
ger is dan 85 % van de
e begrote uittgaven.
§4 eind
drapport en
n afrekenin
ngsformul ier
Na afloo
op van het 2de gesubsid
dieerde werk
d
de aan
nvrager een rapport in met een
kingsjaar, dient
overzich
ht van de prrojectactivitteiten en de
e effectief ge
emaakte kosten in de 2 werkingsja
aren.
Tegelijk
k wordt ook een afreken
ningsformullier ingedien
nd, samen met
m de nodi ge stukken en
facturen
n die de kos
sten die gem
maakt werde
en staven. De
D provincie
e stelt type rapporten ter
t
beschikk
king.
Alle stuk
kken worden ingediend
d uiterlijk 6 maanden na het einde van het 2dee werkingsja
aar.
betaling van de subsidie
§5 uitb
De uitbe
etaling van de subsidie gebeurt in 2 fasen: ee
en voorschot van 50% bij de effectieve
start van het projec
ct en het sa
aldo na afloo
op van de 2 subsidiejarren en na vo
v
oorlegging van
eindrapport, afreke
eningsformu
ulier en alle bewijsstukk
ken.
DSTUK 8 – STARTSUB
S
BSIDIES TE
EN BEHOEV
VE VAN TOERISTISCH
HE
HOOFD
SAMEN
NWERKINGSVERBAND
DEN
Art. 18: Doel
De Prov
vincie wenstt startsubsid
dies te verle
enen aan erkende toeristische sam
menwerkings
sverband
den met als doel het ve
ersterken va
an de samen
nwerking op
p het vlak v
van toerisme
e tussen
de lokale besturen onderling en
e de samen
nwerking tussen de pub
blieke en de
e private sec
ctor. De
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Provincie wil op dez
ze wijze een
n bijdrage le
everen tot de
d implementatie van h
het decreet op de
toeristis
sche samenw
werkingsverbanden.
Art. 19: Voorwaarden
Om in a
aanmerking te komen voor
v
een sta
artsubsidie, moet het sa
amenwerkin
ngsverband
beschikk
ken over ee
en erkenning
g als toeristtisch samen
nwerkingsve
erband van T
Toerisme
Vlaande
eren.
Daarnaa
ast moet he
et erkende samenwerki
s
ngsverband
d een activitteitenprogra
amma met een
e
duur van twee jaarr voorleggen
n dat moet v
voldoen aan
n volgende voorwaarde
v
en :
− Het activiteitenprogram
mma van he
et samenwerkingsverba
and dient zicch te situeren in de
W
eren
Provincie West-Vlaande
− Het activiteitenprogram
mma kan be
etrekking he
ebben op vo
olgende elem
menten (nie
et
e
exhaustieve
e lijst) :
o Toerristische aanbodsontwi kkeling
o Uitw
werken van een specifie
eke productlijn
o Kwa
aliteitszorg ten
t
behoeve
e van de publieke en prrivate actorren
o Toerristisch onth
haal
o Marktonderzoek
k en markettinginitiatiev
ven
o Orga
anisatie van
n evenemen
nten
o Stim
muleren van de samenw
werking tuss
sen publieke
e en private
e actoren
− Beschikken over een visienota m.b
b.t. de verd
derzetting va
an de activi teiten na de
e
o
ondersteuningperiode door
d
de Pro
ovincie
Art. 20: Beoordelingscriteriia
Het projject wordt beoordeeld
b
op
o de volge
ende criteria
a:
ngsverband
− Het activiteitenprogram
mma van he
et erkende samenwerki
s
d heeft een
a
aantoonbarre toeristisch
he meerwaa
arde: het drraagt bij tot de globale attractivite
eit van
het gebied van
v
het toeristisch sam
menwerkings
sverband
− Het activiteitenprogram
mma speelt in op de we
ensen en no
oden van de
e toerist
mma kadertt in één van de specifieke krachtlijn
− Het activiteitenprogram
nen van de
o
onderscheid
den regionale strategiscche beleidsp
plannen voo
or toerisme en recreatie
− Het activiteitenprogram
mma draagtt bij tot de versterken
v
van
v
het ima
ago van de
bestemming
band wordt
g die in het kader van het toeristis
sch samenw
werkingsverb
o
ontwikkeld
− Binnen het activiteitenprogramma
a is er een marketingpla
m
an
− Het activititteitenprogra
amma is kw aliteitsvol: de indiener moet aanto
onen op welke
w
wijze hij een beroep za
al doen op sspecifieke de
eskundigheid
− Het activiteitenprogram
mma draagtt bij tot een duurzame ontwikkelin g van het gebied
g
v
van het toeristisch sam
menwerkingssverband
Art. 21: Procedurre
vraag moet ingediend worden
w
bij d
de dienst Ec
conomie van
n de Provinccie WestDe aanv
Vlaande
eren hetzij voor
v
1 maarrt hetzij voo
or 1 september van hett betrokken subsidiejaa
ar.
M.b.t. het subsidiejjaar 2010 is
s er evenwe
el maar één enkele indieningsdatum
m, met nam
me 1
oktober.
Het aanvraagdossie
er bevat vollgende stuk
kken :
− Het in te vu
ullen en te ondertekene
o
en aanvraag
gformulier dat door de Provincie wordt ter
beschikking
g gesteld me
et volgende elementen :
o de behoeften
b
en noden wa
aarop het ac
ctiviteitenprogramma in
nspeelt
o de doelstellinge
d
en van het a
activiteitenp
programma
o een beschrijving van de co
oncrete inho
oud van het activiteiten
nprogramma
a met
een gedetailleerde beschrijjving van alle onderdelen en actie s
o de timing
t
en de
e fases binn
nen het activ
viteitenprog
gramma
o Een kostenraming en een ffinanciering
gsplan
o Een marketingp
plan
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−
−
−
−

De statuten
n van het toeristisch sa menwerking
gsverband
De kennisge
eving van de erkenning
g door Toerisme Vlaand
deren
De samensttelling en de
e identificattie van het samenwerki
s
d
ngsverband
Een langete
ermijnvisie m.b.t.
m
de we
erking van het samenw
werkingsverrband

Op basis
uleert de prrovinciale ad
s van het aa
anvraagform
mulier formu
dviescommiissie een ad
dvies
aan de d
deputatie, die
d een beslissing neem
mt over het al dan niet toekennen van een
startsub
bsidie en he
et daaraan verbonden
v
b
bedrag.
Art. 22: Subsidie
§ 1 max
ximale sub
bsidie
De subs
sidie bedraagt maximaa
al 20 % van
n de in het financierings
f
splan voorzziene (=begrote)
kosten iinclusief BTW
W, voor zov
ver deze BTW
W niet aftre
ekbaar is vo
oor de aanvrrager.
De subs
sidie wordt verleend
v
als
s financiële bijdrage in de opstartk
kosten voor de twee ee
erste
werking
gsjaren van het samenw
werkingsverrband. Een werkingsjaa
w
ar start op d
de 1ste dag van
v
om
het even
n welke maand (moet niet noodza
akelijk janua
ari zijn).
sidie bedraagt maximaa
al € 20.000 per werkingsjaar en bedraagt derrhalve in tottaal
De subs
maxima
aal € 40.000
0. Infrastruc
ctuurkosten komen niett in aanmerrking voor b
betoelaging.
en inbreng
§2 eige
De proje
ectindiener en/of de led
den van hett toeristisch
h samenwerkingsverban
nd brengen
minsten
ns zelf 15 % in.
sidies verleend door andere ins
stanties
§3 subs
Bij de vaststelling van
v
het subsidiebedrag
g wordt reke
ening gehou
uden met de
e subsidies die
kt worden door alle ove
erige instantties die gee
en lid zijn va
an het toerisstisch
verstrek
samenw
werkingsverband, zodatt het totale subsidiebed
drag voor he
et project n
niet hoger is
s dan 85
% van d
de begrote uitgaven.
u
§4 eind
drapport en
n afrekenin
ngsformul ier
Na afloo
op van het 2de gesubsid
dieerde werk
d
de aan
nvrager een rapport in met een
kingsjaar, dient
overzich
ht van de ac
ctiviteiten en de effectie
ef gemaakte kosten in de 2 werkin
ngsjaren. Te
egelijk
wordt ook een afrekeningsform
mulier inged
diend, same
en met de nodige stukk
ken en factu
uren die
en die gema
aakt werden
n staven. De
e provincie stelt type ra
apporten te
er beschikkin
ng.
de koste
Alle stuk
kken worden ingediend
d uiterlijk 6 maanden na het einde van het 2dee werkingsja
aar.
§5 uitb
betaling van de subsidie
De uitbe
etaling van de subsidie gebeurt in 2 fasen: ee
en voorschot van 50% bij de effectieve
start en het saldo na
n afloop va
an de 2 subssidiejaren en
e na voorlegging van e
eindrapport,
er en alle be
ewijsstukke
en.
afrekeningsformulie
ALINGEN
DEEL 3 SLOTBEPA
HOOFD
DSTUK 9 - ADMINIST
TRATIEVE E
EN PROCED
DURELE BE
EPALINGEN
N
Art. 23: Administtratieve co
ontrole
§ 1 Alle subsidieaan
nvragen mo
oeten worde
en gericht aan de Diens
st Economie
e, Provincieh
huis
Olympia
a, Koning Le
eopold III-la
aan 66, 820
00 Brugge.
Dienst Econ
nomie gaat na of:
§ 2 De D
- het aa
anvraagform
mulier voldoe
ende ingevu
uld, onderte
ekend en ge
edateerd is,
- de aan
nvragende organisatie
o
beantwoord
dt aan de vo
oorwaarden;
- de gev
vraagde stukken toegev
voegd zijn,
- er vold
doende inho
oudelijk info
ormatie is, zzodat de bev
voegde com
mmissie het dossier kan
n
beoorde
elen.
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§ 3 De p
provinciale administratie stuurt aa
an alle organ
nisaties een
n ontvangstm
melding.
Ontbrek
kende of bijk
komend opg
gevraagde iinformatie dient
d
de Dienst Econom
mie te bereik
ken
binnen d
de 14 dagen
n nà het versturen van
n de ontvang
gstmelding.
§4 De D
Dienst Econo
omie maaktt het ingedie
ende dossier over aan Westtoer.
W
ng door de deputatie
e
Art. 24: Beslissin
hriftelijk me
Elke bes
slissing van de deputattie wordt sch
eegedeeld (eventueel m
met een
subsidie
ebesluit als bijlage).
nbaarheid e
en return
Art. 25: Provinciale herken
In het s
subsidiebesluit of het co
onvenant sttaan ook de specifieke vereisten
v
m
met betrekking tot
den bepaald
d door de de
eputatie con
nform het re
eglement
de returrn. Deze verreisten word
bsidie d.d. 12 mei
betreffe
ende de prov
vinciale herkenbaarheid
d bij elke vo
orm van pro
ovinciale sub
2005 en
n latere wijz
zigingen. Da
aartoe dientt de subsidie
e-aanvragerr bij de vera
antwoording
g van
een werrkingssubsid
die of na afloop van een
n project ee
en ingevuld en onderte
ekend
verslagfformulier in te sturen, vergezeld
v
v
van de nodig
ge bewijsstu
ukken.
Art. 26: Controle
e
De orga
anisatie verb
bindt er zich
h toe de sub
bsidie uitsluitend en inttegraal aan te wenden
waarvoo
or ze bestem
md is. Indien blijkt dat door de org
ganisatie on
njuiste gege
evens werde
en
verstrek
kt of indien de voorwaa
arden van d it reglement niet werde
en nageleeffd, kan de deputatie
d
de subsidie schorse
en, intrekke
en of terugv orderen (ge
eheel of ged
deeltelijk incclusief het
eventue
eel uitgekeerde voorsch
hot).
Art. 27: Wijziging
gen
Als de g
gegevens die
e bij de sub
bsidieaanvra
aag werden verstrekt, veranderd
v
zzijn (bv. ook
k het
niet of g
gedeeltelijk plaatsvinde
en van de ge
eplande inittiatieven) brrengt de org
ganisatie he
et
provinciiebestuur da
aarvan onm
middellijk sch
hriftelijk op de hoogte.
Art. 28: Uitzonde
eringen
utatie beslis
st in alle gev
vallen die niiet geregeld
d zijn in dit reglement, eventueel na
n
De depu
advies v
van de advie
escommissie.
schrift
Art. 29: Citeerops
ement word
dt aangehaa
ald als:”het provinciaal reglement voor toeristtische impullsen".
Dit regle
HOOFD
DSTUK 10 - INWERKI
INGTREDIN
NG EN DUU
UR
Art. 30: Inwerkin
ngtreding en
e duur va n het subs
sidiereglem
ment
§1 Inw
werkingtred
ding
Dit regle
ement treed
dt in werking op 1 juli 2
2010.
§2 Duu
ur
Dit regle
ement is van kracht tott 31 decem ber 2013 re
ekening houdende met het voorzie
ene
budget op de jaarb
begrotingen..
ar kan ten la
aatste startten in de loo
op van het jjaar 2013.
Een projject of een werkingsjaa
Een inve
esteringssubsidie loopt ten laatste
e tot 2017; de
d uitbetalin
ng kan ten llaatste gebe
euren in
2018.
kan ten laats
ste
Een projject of een startsubsidie loopt ten laatste tot 2015; de uitbetaling k
gebeure
en in 2016.
Brugge,, 24 juni 2010
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De prov
vinciegriffierr,
Hilaire O
OST

De voorzitter,
Jean DE BETHUN
NE

41. Perrmanente gemeentel
g
ijke politie
everordeniingen en re
eglemente
en
Dienst e
en referte : Federale affdeling Ridd ersstraat - DPV/VB – nr.
n P/B/2010
0/1A
v
lid va
an de nieuwe gemeente
ewet, worde
en de hierna
a
In uitvoering van artikel 119, vijfde
opgesom
mde gemeentelijke poliitieverorden
ningen en re
eglementen van perma
anente aard
bekendg
gemaakt.
meeste hoo
ogachting
Met de m
vinciegriffierr
De Prov
Hilaire O
Ost

D
De Gouverne
eur
P
Paul BREYNE

ERMANENTE GEMEENTELIJKE P OLITIEVER
RORDENIN
NGEN EN RE
TEN
EGLEMENT
PE
DATUM

GEMEEENTE

OMSCHRIJVING

Brugg
ge

Politieverordening voetb
balwedstrijd
den – hervas
ststelling.

27/04//2010

Deerllijk

A
Algemene
po
olitieverorde
ening van de gemeente
e Deerlijk – goedkeurin
ng.

29/04//2010

Heuv
velland

Politieverordening houde
ende het ge
ebruik van veldv
en voe
etwegen –
goedkeuring.

01/03//2010

Ieperr

Reglement betreffende
R
b
o
onderhoud openbaar gazon door p
particulieren
n–
goedkeuring.

29/03//2010

Ieperr

Reglement voor het plaa
R
atsen van te
errassen op
p het openba
aar domein –
aanpassing.

03/05//2010

Izege
em

R
Reglement
in
nzake socialle correcties
s – aanpass
sing.

01/03//2010

Koksiijde

Je
eugddienst – prijslijst e
en reglemen
nt “uitleendienst voor sspel- en
audiovisueel materiaal” – aanpassin
ng.

22/02//2010

Koksiijde

Algemeen ge
A
emeentelijk politieregle
ement : begraafplaatse n,
22/02//2010
opgravingen
lijjkenvervoerr, vergunnin
ngen, grafte
ekens en gra
afkelders , o
n–
aanpassing.

Koksiijde

R
Reglement
op de openb are kermiss
sen – wijziging.

19/04//2010

Koksiijde

Gemeentelijk
G
k reglementt op de open
nbare markten te Kokssijde –
hervaststellin
ng.

19/04//2010

Koksiijde

Algemeen ge
A
emeentelijk politieregle
ement : zeilw
wagenrijden
n en
la
andboardzeiilen en bugg
gy-kiten en hun wedstrrijden – aan
npassing.

17/05//2010

Koksiijde

Gemeentelijk
G
k reglementt op de open
nbare markten te Kokssijde –
w
wijziging.

17/05//2010

Koksiijde

Reglement betreffende
R
b
d
de gemeenttelijke administratieve sancties –
goedkeuring. Hervastste
elling algem
meen politierreglement.

17/05//2010
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Lende
elede

Gemeentelijk
G
k reglementt betreffende de uitoefe
ening en de
e organisatie
e
van kermisac
ctiviteiten – wijziging.

29/04//2010

Lichte
ervelde

Algemeen po
A
olitieregleme
ent betreffe
ende het afs
steken van v
vuurwerk –
aanvulling.

22/03//2010

Lichte
ervelde

R
Reglement
vaststelling iindicaties le
eegstand – goedkeuring
g
g.

22/03//2010

Midde
elkerke

Wijziging alg
W
gemene poli tieverorden
ning – gebru
uik openbare
e weg voor
handelszaken en terrasssen.

19/04//2010

Ooste
ende
Ooste
ende

Wijziging van
W
n de stedelijjke verorde
ening betrefffende dieren
n.
Politieverordening op de
e begraafpla
aatsen, het lijkenvervoe
er, de
lijjkenbewaarrplaatsen en
n de neerlattingen op ze
ee - wijzigin
ng.

26/03//2010
23/04//2010

Ooste
ende

R
Reglement
op de grafve
ergunningen
n - wijziging
g.

23/04//2010

Pittem
m

Wijziging aan
W
n het huisho
oudelijk reg
glement van het beheerrsorgaan en
n
het dienstreg
glement van
n de gemeentelijke ope
enbare biblio
otheek.

22/02//2010

Poperringe

Politieverordening op he
et gebruik van
v
het Burg
ggraaf Frimo
outpark –
wijziging..
w

25/03//2010

Torho
out

Politieverordening op de
e vestiging en
e uitbating
g van nachtw
winkels en
private burea
aus voor tellecommunic
catie – goed
dkeuring.

26/04//2010

Veurn
ne

A
Algemeen
reglement op
p de adminis
stratieve sancties – vasststelling.

25/05//2010

Veurn
ne

Algemene po
A
olitieverorde
ening ter vo
oorkoming van
v
overlastt –
vaststelling.
Politiereglem
ment op de g
gemeentelijke begraafp
plaatsen – w
wijziging.

25/05//2010

Veurn
ne

Politieverordening op he
et inzamelen
n van huishoudelijke affvalstoffen en
e
gelijkgestelde bedrijfsaffvalstoffen en
e op het re
ein houden v
van de stad –
w
wijziging.

25/05//2010

Veurn
ne

Verordening betreffende
V
e het plaatsen en gebru
uiken van ee
en
slleutelkoker in het kade
er van de brrandbestrijding – wijzig
ging.

25/05//2010

Ware
egem

Politieverordening m.b.tt. de nachte
elijke verkoo
op van alcoh
holhoudende
dranken in de periode m
mei-septemb
ber – goedk
keuring.

02/03//2010

Veurn
ne

25/05//2010

42. Tijd
delijke gem
meentelijke
e politieve
erordeninge
en en regle
ementen
Dienst e
en referte : Federale affdeling Ridd ersstraat - DPV/VB – nr.
n P/B/2010
0/1B
In uitvoering van artikel 119, vijfde
v
lid va
an de nieuwe gemeente
ewet, worde
en de hierna
a
opgesom
mde tijdelijk
ke gemeentelijke politie
everordenin
ngen en reglementen be
ekendgema
aakt.
Met de m
meeste hoo
ogachting
De Prov
vinciegriffierr
Hilaire O
Ost

D
De Gouverne
eur
P
Paul BREYNE

IJDELIJKE
E GEMEENT
TELIJKE PO
OLITIEVERO
ORDENING
GEN EN RE GLEMENTE
EN
TI
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A. V ASTTGESTELD

DO
OOR DE GEM EENTERAAD OVEREENKO
OMSTIG ART .

119

VAN D
DE NIEUWE GEMEENTEWE
G
ET .
DATUM

GEMEENT
TE

OMS
SCHRIJVING

Blanken
nberg
e

Verordening i.v
v.m. het ma
aken van propaganda naar
n
aanleid
ding van de
fede
erale verkie
ezingen van 13 juni 201
10.

11/05//2010

Heuvelland

Verordening be
etreffende h
het gebruik van vlaggen
n n.a.v. de d
doortocht van
v
de wielerwedst
w
trijd Gent-W
Wevelgem op
p zondag 28
8 maart 201
10.

01/03//2010

Heuvelland

Verordening be
etreffende h
het gebruik van vlaggen
n n.a.v. de d
doortocht van
v
de wielerwedst
w
trijd KBC Drriedaagse De Panne-Koksijde op w
woensdag 31
1
maa
art 2010.

01/03//2010

Hooglede

Verordening n.a.v. de doo
ortocht van de Ronde va
an Vlaanderren op zond
dag 23/02//2010
4 ap
pril 2010.

Hooglede

Verordening met betrekkin
ng tot de am
mbulante ha
andel n.a.v. het Belgisc
ch
Kam
mpioenschap
p elite zond er contract op zaterdag
g 21 augusttus 2010.

18/05//2010

Hooglede

Verordening met betrekkin
ng tot de am
mbulante ha
andel n.a.v. het Belgisc
ch
Kam
mpioenschap
p voor belofften op zond
dag 22 augu
ustus 2010..

18/05//2010

Ichtege
em

Verordening te Ichtegem tter vrijwarin
ng van de openbare ord
de, het
leeffmilieu en de veiligheid en vlotheid
d van het ve
erkeer voor en tijdens de
d
fede
erale verkie
ezingen op 1
13 juni 2010
0.

03/06//2010

Langem
markPoelkap
pelle

etreffende d
de beperking
g op de amb
bulante actiiviteiten op en
Verordening be
lang
gs de openb
bare weg te Langemark
k-Poelkapelle tijdens he
et galabal
“Soiree Royale” in het Mun
nchenhof op
p 6 maart 2010.

22/02//2010

Langem
markPoelkap
pelle

etreffende d
de beperking
g op de amb
bulante actiiviteiten op en
Verordening be
lang
gs de openb
bare weg tijd
dens de fiettstocht te La
angemark-P
Poelkapelle op
17 juli
j
2010.

29/03//2010

Langem
markPoelkap
pelle

etreffende d
de beperking
g op ambula
ante activite
eiten,
Verordening be
alco
oholverbruik
k en onderh
houdswerken
n aan rallyv
voertuigen o
op en langs de
ope
enbare weg tijdens de G
Geko Ypres Rally 2010/
/Ypres histo
oric rally 201
10
op 26
2 juni 2010.

05/05//2010

Lichterv
velde

Verordening n.a.v. de Naccht van Wes
st-Vlaandere
en op 18 en
n 19 juni 2010. 26/04//2010

Poperin
nge

Verordening ter vrijwaring
g van de ope
enbare orde
e n.a.v. de ccarnavalstoet
op zondag
z
14 maart
m
2010 .

25/02//2010

Poperin
nge

Verordening op
p het gebruiik van vogelschrikkanonnen in de land- en
tuin
nbouw.

25/03//2010

Torhout

Verordening ter vrijwaring
g van de ope
enbare orde
e en rust tijd
dens de
22/02//2010
jaarrlijkse carna
avalviering o
op zondag 14
1 maart 20
010.
Verordening n.a.v. de doo
ortocht van de Ronde va
an Vlaanderren op zond
dag 02/02//2010
4 ap
pril 2010.

Warege
em

BESTUUR
RSMEMORIAAL
L NR. 7 – 13-0
08-2010

GEMEEN
NTE-

94

BEST
TUURS
SMEM
MORIA
AAL
VU.Hilaire
e Ost, Provinc
ciegriffier, Prov
vinciehuis Boe
everbos, Koning Leopold III-laan 41, 820
00, Sint-Andries

Wervik

Verordening inzake openb
bare orde n.a.v. de 36e Twaalf Uren
n van Wervik
op zaterdag
z
12
2 juni 2010.

Wervik

perkingen op
Verordening ho
oudende bep
o de onderhoudswerke
en aan
04/05//2010
rally
yvoertuigen
n n.a.v. de 36e Twaalf Uren van Wervik
W
op za
aterdag 12 juni
201
10.

Wervik

Verordening n.a.v. de 36e Twaalf Uren van Wervik op zaterd
dag 12 juni
201
10 - beperk
kingen op h
het gebruik van
v
open vu
uren en app
paraten en
toes
stellen met open vuren
n in de serviicezone van de autorallly.

04/05//2010

Wervik

Verordening n.a.v. de 36e Twaalf Ure
en van Werv
vik op zaterrdag 12 junii
201
10 -beperkin
ngen op de ambulante activiteiten en tijdelijke
e
dran
nkgelegenheden en hett verbod alc
coholische dranken
d
te v
verkopen, te
e
bezitten of uit te
t delen in d
die inrichtin
ngen.

04/05//2010

B. V ASTTGESTELD

DO
OOR DE BUR GEMEESTER OVEREENKO
OMSTIG ART .

134, §1

04/05//2010

V AN DE NIEUW
WE

GEME
EEN TEWET .

DATUM BESLUIT
B

GEMEENT
TE

OM
MSCHRIJVING

Lichterv
velde

Ve
erordening n.a.v.
n
de ve
erkiezingen op 13 juni 2010.
2

Poperin
nge

Ve
erordening op
o het voerren van prop
paganda voor de verkie
ezingen van
n
he
et federaal parlement
p
o
op 13 juni 2010.

17/05//2010

Roesela
are

Ve
erordening betreffende
b
het vastste
ellen van ee
en einduur v
voor de
ge
eluidsuitzendingen tijde
ens de batje
esdagen op 25, 26, 27 en 28 juni
20
010.

18/05//2010

BURGEM
MEESTER

10/05//2010

43. Pro
ovinciale Co
ommissie voor
v
studie
ebeurzens
stichtingen - Openverrklaring va
an de
studieb
beurzen 20
010-2011
Mevrouw
w,
Mijne he
eren,
Ik heb d
de eer u hie
erbij een berricht vanwe ge de Provinciale Comm
missie voor
deren mee te delen.
studiebe
eurzenstichttingen van West-Vlaan
W
Hoogach
htend,
De gouv
verneur
Paul BREYNE
STUDIEBEURZEN
EVEN STUDIEBEURZEN
N
TE BEGE
vinciale Com
mmissie voorr studiebeurrzenstichtingen van We
est-Vlaande
eren bericht aan de
De Prov
belangh
hebbende
dat de v
volgende be
eurzen voorr het school jaar 2010-2
2011 te beg
geven zijn:
VERENIG
GDE STICHT
TING BALAN
NCK en VAN
N DER HALL
LE
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Een beu
urs van 60 euro
e
ten voo
ordele van:
afstammelin
ngen van Petrus Balancck en zijn ec
chtgenote Ju
ulia Blomme
e, voor
1. de a
norm
maalstudies
s.
2. de b
bloedverwan
nten van de stichter Va
an der Halle en bij deze
er onstenten
nis voor alle
e weinig
bem
middelde Belgen,voor sttudies in de oude huma
aniora.
STICHTIING BRASSEUR
urs van 55 euro
e
voor de
e drie hoogsste jaren va
an de moderrne humanio
ora ten voo
ordele
Een beu
van een
n jongeling uit
u Oostende.
VERENIG
TING BEUNEKIN-LIEBA
GDE STICHT
AERT-LOOTE
ENS en WYT
TS
Een beu
urs van 50 euro
e
ten voo
ordele van:
v
Brugge voor de mid
ddelbare of beroepsstudies.
1. een jongeling van
2. de b
bloedverwan
nten van de stichter Lie
ebaert voor de beroeps
sstudies.
3. Wein
nig bemidde
elde jongens en meisje
es van Diksm
muide voor middelbare
e en beroeps
sstudies.
TING CORN
GDE STICHT
NETTE-DEME
EY- POLLET--SIMOENS-V
VANDENBER
RGHE-VANH
HULLE
VERENIG
en
VAN THEIMSICKE
Een beu
urs van 105 euro ten vo
oordele van :
1. de w
weinig bemiddelde jong
gens, bloedv
verwanten van
v
de stich
hter Cornettte, voor de
midd
delbare of beroepsstud
b
dies, de stud
dies in wijsb
begeerte, de
e godgeleerrdheid en de
e
gene
eeskunde; de
d jongens afstammen de van Fran
ns De Mey en
e Catharina
a Feloen, ou
uders
van de stichter De Mey, en
n daarna de andere jon
ngens van de familie va
an die stichtter ,
voorr de studies
s in de oude
e humaniora
a, de wijsbegeerte voorrbereidend ttot de
godg
geleerdheid
d; de jongen
ns en de me
eisjes bloedv
verwanten van
v
de stich
hter Vanden
nberghe,
met recht van voorkeur
v
vo
oor de naastten en daarna voor de minst bemi ddelden, vo
oor de
stud
dies in de wijsbegeerte,, godgeleerd
dheid, de re
echten en de geneesku nde ; de jongens,
naas
ste bloedverwanten van de stichte
er Vanhulle, voor de stu
udies in de o
oude humaniora,
vana
af de 4de kla
as, de wijsbegeerte, de
e godgeleerd
dheid en de rechten; de
v
e jongens van
Brug
gge voor alle hogere sttudies.
2. de w
weinig bemiddelde jong
gens van Br ugge, voor de middelbare en bero
oepsstudies;; de
jong
gens en meiisjes van he
et arrondisse
ement Kortrijk, met recht van voo
orkeur voor de
mins
st bemiddellden, voor de
d studies in
n de oude humaniora, de
d wijsbege
eerte,de
godg
geleerdheid
d , de rechte
en en de ge neeskunde , de weinig bemiddelde
e jongens van Ieper
voorr studies in de rethorika, de wijsbe
egeerte , de
e godgeleerd
dheid en de
e rechten.
m
mett recht van voorkeur vo
oor de mind
der bemidde
elden,
3. Alle Belgische jongens en meisjes
voorr de studies
s in de oude
e humaniora
a, de wijsbegeerte, de godgeleerdh
g
heid, de rec
chten en
de g
geneeskunde.
GDE STICHT
TING DE BIIE-DE COST
TER en PROV
VENTIER
VERENIG
Een beu
urs van 75 euro
e
te voorrdele van:
1. de b
bloedverwan
nten van de stichter De
e Bie, bij deze ontstentenis, van ee
en jongeling
g uit
Roes
selare, voorr de humaniora of voorr de hogere studies.
bloedverwan
nten van de stichter De
e Coster of van
v
een jongeling uit D
Diksmuide, voor
v
2. de b
hoge
ere studies..
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3. De b
bloedverwan
nten van de
e stichter Prroventier of een jongeling van Pope
eringe, voor de
stud
dies in de wijsbegeerte
w
e, de godgelleerdheid, de
d rechten en
e de genee
eskunde.
NDT-DE COR
RTWILLE
STICHTIING DE CAN
urs van 105 euro ten be
ehoeve van de bloedve
erwanten va
an de stichte
er of, bij
Een beu
ontstenttenis, van een
e
jongeling geboren tte Veurne, of
o van iederre Belg voorr drie jaar studies
in de rechten.
STICHTIING DE GEE
EST
Drie beu
urzen van 140 euro ied
der, ten beh
hoeve van de bloedverw
wanten van de stichter of, bij
deze ontstentenis, van jongelingen die zicch tot het priesterschap
p voorbereid
den.
Het bedrag voor die
e beurzen wordt
w
terugg
gebracht tott 37 euro vo
oor de studiies in de
humanio
ora. Deze kandidaten
k
moeten
m
de l eeftijd van 14 jaar bereikt hebben
n op 1 septe
ember
2010.
STICHTIING DE MEY
YER en VAN
N VUURSBRO
OECK
e oude of moderne
urs van 115 euro voor studies
s
in de
m
hum
maniora en voor alle ho
ogere
Een beu
studies ten voordelle van:
1. Wein
nig bemidde
elde jongelingen, gebo ren te Ruise
elede, behorende tot he
et geslacht van
Elisa
abeth VanVu
uursbroeck of van Juless Van Vuurs
sbroeck, res
spectievelijk
k moeder en
n oom
van de stichter Steven De Meyer, de w
weinig bemiddelde jong
gens, geborren te Tielt,
beho
orende tot het
h geslachtt van Elisab
beth Van Vuursbroeck, voornoemd , of van Victor De
Mey
yer, vader va
an genoemd
de stichter, en de weinig bemiddelde jongenss, geboren te Gent
of in
n de aanpale
ende gemee
enten, beho
orende tot het
h geslacht Lieven van
n Tessels.
weinig bemiiddelde jong
gens, geborren te Ruiselede of Tieltt (4de huma niora + 3 ja
aar
2. De w
hoge
ere studies + eventuee
el 1 jaar).
STICHTIING DEMEU
ULENAERE
30 euro iede
er ten voord
dele van de bloedverwa
anten van d e stichter voor
v
de
Vijf beurzen van 23
eleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
studies in de godge
STICHTIING FLANNE
EEL
Een beu
urs van 70 euro
e
ten beh
hoeve van e
een jongelin
ng van Brugge voor stu
udies in de
wijsbege
eerte, de go
odgeleerdhe
eid, de rech ten en de geneeskunde
g
e. Het bedra
ag van de beurs
b
wordt te
eruggebrach
ht op 37 euro voor stud
dies in de humaniora.
E VAN DE WOESTIJNE
W
E
STICHTIING LUCK EN
15 euro iede
er ten behoe
eve van de bloedverwa
anten van de
e stichter met
m recht
Vijf beurzen van 11
van voo
orkeur voor de naasten en daarna voor de min
nder bemidd
delden voorr studies in de oude
humanio
ora en subs
sidiair voor beroepsstud
b
dies.
STICHTIING VAN DE
ER WEERDE
E
Een beu
urs van 65 euro
e
voor de
e studies in de oude hu
umaniora, de wijsbegee
erte, de
godgele
eerdheid, de
e rechten en
n de geneesskunde ten voordele
v
van weinig be
emiddelde
jongelie
eden van Brugge of Aalst.
ERE
STICHTIING GHEKIE
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-

Met de inkomstten uit het legaat GHEK
KIERE dd. 24 decemberr 1969, afge
eleverd op 21
2
janu
uari 1985 do
oor notaris Van
V
Soest te Hasselt, zal de Provinciale Com
mmissie voorr
stud
diebeurzenstichtingen van
v
West-Vl aanderen vanaf
v
het schooljaar 19 86-1987 jaarlijks
max
ximum 3 beurzen van minimum
m
25
50 euro toek
kennen.

-

e beurzen worden
w
toeg
gekend voorr hogere stu
udies aan de
e afstamme
elingen van de
Deze
broe
eders van de stichter om het even in welke grraad, zo me
eisjes als jon
ngens, die hogere
h
stud
dies doen, dit
d is vanaf hun
h
18de jaa
ar in een we
ettig erkende school in binnen- als
s
buitenland.

-

Bij e
een mogelijk
k te groot aantal
a
aanvrragen beslis
st de Comm
missie bij he
et toekenne
en van
de b
beurzen voo
orrang te ve
erlenen aan de kandidaten van wie
e de ouders in het
laats
stgekende aanslagjaar
a
, over het k
kleinste inko
omen beschikten. Dit in
nkomen moet
blijk
ken uit een officieel
o
atte
est.

oet een offic
cieel inkomsstenattest gevoegd
g
worden betrefffende de
Bij de aanvraag mo
laatstge
ekende netto
o inkomsten
n van de ou
uders of de wettelijke
w
vertegenwoo
ordiger van de
kandida
aat.
De aanv
vragen tot het
h bekomen van de vo
oormelde be
eurzen moetten bij gefra
ankeerde brrief aan
de Provinciale Commissie voorr studiebeurrzenstichting
gen van We
est-Vlaanderren, Burg 4, te
Brugge voor 31 okttober 2010 gezonden w
worden.
De aanv
vragen moeten volgend
de aanwijzin
ngen bevattten:
1. de s
stichting waarvoor men
n een beurs aanvraagt.
2. de n
naam, de vo
oornamen van de aanvrrager, alsmede het berroep van zij n ouders.
3. in w
welke hoedanigheid de kandidaat
k
o
om een beurrs verzoekt, alsook de aard van de
stud
dies.
4. Bij d
de aanvraag
g dient even
neens een s choolattest gevoegd, waaruit
w
blijk
kt welke studies
zulle
en gevolgd worden in het
h school- o
of academiiejaar waarv
voor de beu
urs wordt
aang
gevraagd.
5. De a
andere beurrzen of open
nbare toelag
gen welke de
d verzoeker geniet. In dien hij er geen
g
geniiet zal hij he
et uitdrukke
elijk vermeld
den.
Bij de aanvragen moeten
m
gevo
oegd worden
n:
De gebo
oorteakte va
an de aanvrrager, een g
getuigschriftt van goed gedrag
g
en zzeden door de
gemeen
nteoverheid van de woo
onplaats van
n de ouders
s van de verrzoeker afge
eleverd, een
n
getuigsc
chrift van he
et schoolhoofd, stukke n die ten vo
olle de verw
wantschap m
met de stichtter van
de beurs bewijzen of andere titels, die op de beurs re
echt geven.
s die bloedv
verwanten zzijn van de stichter,
s
mo
oeten de bew
wijsstukken
n
Voor de aanvragers
eld gaan van
n een stamb
boom in twe
eevoud opge
emaakt en bij
b iedere aa
anvraag gev
voegd
vergeze
zijn.
De studenten die om verscheid
dene beurze
en verzoeke
en, zelfs wanneer zij m enen slechtts één
te kunnen bekomen
n, moeten een
e
afzonde
erlijke aanvrraag voor ie
eder aangew
wezen stichtting
indienen
n: zij zullen namelijk de
e dagtekeniing en de pllaats van hu
un geboorte
e er in verm
melden
en volge
ens het gev
val de studie
es welke zij gedurende het schooljaar 2010- 2011 doen
n.
s de Provinc
ciale Commissie
Namens
De secre
etaris
(get.) C
C.Catry

BESTUUR
RSMEMORIAAL
L NR. 7 – 13-0
08-2010

De
D voorzitter
(get.) G.Roe
ets-Denolf

98

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

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 8 van 27-09-2010

44. 16 juli 2010 - Omzendbrief BB-2010/04 betreffende instructies voor het
opstellen van de budgetten voor 2011 en de bijbehorende meerjarenplannen van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse
Gewest
45. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek.
46. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
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44. 16 juli 2010 - Omzendbrief BB-2010/04 betreffende instructies voor het
opstellen van de budgetten voor 2011 en de bijbehorende meerjarenplannen van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse
Gewest
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/10/990
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
Aan de politiecolleges
Geacht college,
Geachte voorzitter,
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-2010/04 van 16 juli
2010 betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2011 en de
bijbehorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 september 2010.
Met de meeste hoogachting
Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
45. 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 – 2010/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 WESTVLAAMS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: GESELECTEERDE THEMA’S 2010
Vanuit de archiefdienst:
1. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het
Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van COO’s/OCMW’s, en voorstellen ter
bewaring of vernietiging van dossiers.
2. Onderzoek naar dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in het
Provinciaal Archief West-Vlaanderen en de archieven van kerkfabrieken en gelijkaardige
instellingen bij andere erkende erediensten, 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.
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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. Analyse en inventarisering van een archiefbestand betreffende de buurtspoorwegen.
10. Analyse en inventarisering van een archiefbestand van de Verrekenkas voor
Gezinsvergoedingen vzwd.
11. Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en
uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven.
12. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en
private) in West-Vlaanderen.
Vanuit de sportdienst:
1.Het ontwikkelen van een promotie- en communicatieplan voor avontuurlijke sites
2.Het uitwerken van duurzaamheidsplannen bij evenementen
3.Inventarisatie van het vormingsaanbod (in de sportsector) in de provincie West-Vlaanderen
4.Inventarisatie van low-budget verblijfsaccommodaties.
Vanuit de dienst DRUM en MiNaWA:
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
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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 WestVlaanderen 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 Mu.ZEE
Dienst Mu.ZEE-Bibliotheek
Contactpersoon: Els Milh (els.milh@west-vlaanderen.be)
Voor studenten Bibliotheek-, Archief- en Informatiewetenschap, Informatica, Culturele
Studies, Mediawetenschappen, …
- Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van de efemera (invitatiekaarten,
knipsels en brochures)-collectie van de Mu.ZEE-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 conservering, opslag en ontsluiting van de speciale collecties (fondsen,
kostbare werken en kunstenaarspublicaties) uit de collectie van de Mu.ZEEbibliotheek.

-

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 Mu.ZEE-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
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-

Specifieke onderzoeksstage waarbij gewerkt wordt aan één onderwerp (bvb. De
basisontsluiting van een gespecialiseerd fonds of een collectieonderdeel van de
Mu.ZEE-bibliotheek, bibliografisch onderzoek naar een bepaald thema, specifiek
gebruikersonderzoek, specifiek webproject, …

Dienst Publiekswerking
- Uitvoeren van een publieksonderzoek in Mu.ZEE. 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 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
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,…)

Stages
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).
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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
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
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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)
- 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
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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 WestVlaamse 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
- 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 UIT in West-Vlaanderen als provinciaal cultuurcentrum: inzetbare
media in het algemeen en mogelijkheden tot beter bekend maken website in het
bijzonder.
27. Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden van een affichagenetwerk voor culturele
activiteiten in West-Vlaanderen
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 economie, landbouw en visserij
1.Landbouw
1.Ontwikkeling van een educatieve spelkoffer over één of meerder landbouwgebonden
thema’s.
2. Gebruikte methodieken op bezoek- en kinderboerderijen: inventarisatie, praktische
haalbaarheid en meerwaarde.
3.Studie over de landbouwkennis bij het brede publiek, in het bijzonder de schoolgaande
jeugd.
4.Studie over het imago en perceptie van de landbouwsector bij het brede publiek.
5.Rode, gele, blauwe, groene diensten door landbouw: economische waarde, maatschappelijk
waarde, waarde voor het individuele landbouwbedrijf, invloed op de structuur van het bedrijf…
6.Wildproblematiek in de land- en tuinbouw: omvang van de schade, economische aspecten,
mogelijke maatregelen, beheren of bestrijden…
7.Biodiversiteit en wildschade: in welke mate draagt een verhoogde biodiversiteit bij tot het
beperken van wildschade in land- en tuinbouw.
8.(Snelle) ontwikkeling van veehouderijen: toekomstperspectieven, invloed op de WestVlaamse landbouwstructuren, kwetsbaarheid en troeven van West-Vlaanderen.
9.Nutriënten uit mest: mogelijkheden tot valorisatie.
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10.Landbouw en plattelandsontwikkeling: waar liggen de kansen, wanneer worden het
bedreigingen?
2.Visserij
1. Het (socio-)economisch belang van de visserijsector in West-Vlaanderen.
2.Studie over het imago en perceptie van de visserijsector bij het brede publiek (belang als
primaire sector, toerisme, cultuur,…).
3. Economie
1. Benchmarking cleantech clusters
2. Onderzoek naar de economische sectoren welness and health in de regio Oostende
- effecten van de demografische veranderingen op ververvangingsproblematiek van sectoren,
sterk bijkomende vraag in bepaalde sectoren (bvb. zorg), ruimtelijke planning & huisvesting,
….
3. Zin en onzin van conjunctuuranalyse voor een provincie en haar regio’s
4.De zorgsector in de regio Brugge: analyse en in kaart brengen van de verschillende
overlegorganen, platformen, fora naar doelstelling, inhoud, thema’s, structuur,
samenstelling, manier van werken en financiering (ter voorbereiding van een op te zetten
Zorgplatform)
5. Een kwalitatieve analyse van de regierol van de lokale besturen in regio Brugge aangaande
een lokaal werkgelegenheidsbeleid, sociale economie en lokale diensteneconomie (Leidraad
hiervoor is het regiehandboek van VVSG en Politeia: ‘Als lokaal bestuur werk maken van
werk’ en het zou in nauwe samenwerking zijn met de projectontwikkelaar LDE van RESOC
Brugge).
6. Economische haalbaarheid van offshore teelt van macro algen voor de Vlaamse Kust.
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
• De impact van de Europese Unie op de West-Vlaamse bevolking
• Europese informatiebehoefte en nood aan didactisch materiaal bij de diverse
onderwijsniveaus
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
• EFRO steun in West-Vlaanderen (1990-2009)
• Nut van strategische projecten in Europese programma’s
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
• De Eurometropool: een stand van zaken
• Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai: eerste ervaringen en perspectieven
3.2. Samenwerking buiten de Europese Unie
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•

De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de
Volksrepubliek China op het vlak van duurzame economie en onderwijs.

4. Gebiedsgerichte werking
4.1. Westhoek
4.1.1. Cultuur: oorlog en vrede
• Inventarisatie van het immateriële oorlogserfgoed uit de periode 1914-1918 (liedjes,
volksverhalen, legendes, …)
• Onderzoek naar 300 jaar Grens Noord-Frankrijk
• Onderzoek, naar voorgeschiedenis van sites waar (ruimtelijke) projecten worden
opgestart : de dorpen Kortemark, Kemmel en de deelgebieden suikerfabriek Veurne,
de schoolhoeve Diksmuide
4.1.2. Leefbaarheid: dorpsontwikkeling en stedelijkheid
• Rol kleinstedelijke gebieden in een landelijk gebied: invloedsfeer, aanbod,
voorzieningen
• Nieuwe stedelijkheid? Rol van een dorp in de Westhoek in de 21ste eeuw
4.1.3.
•
•
•

Streekontwikkeling
De doortrekking van de A19, invloed op Westhoekgevoel?
Verzet tegen kernafval
Een energiestrategie voor de Westhoek?

4.1.4. Landbouw
• 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 voorof nadelen ev. adhv een casestudie.
4.2. Brugge – Oostende
• 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.
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•

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”:
a. Communicatiestrategie om het netwerk “Leiestreek hoeveproducten” en
“Hoeveproducten Brugse Ommeland” beter bekend te maken.
b. 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
a. studie in verband met roterijen (evolutie, architecten, gebruikte
materialen, …)
b. invloed van politieke gebeurtenissen op de vlasindustrie
c. bedrijfsgeschiedenissen van vlasbedrijven in West-Vlaanderen
d. evolutie van de vlasindustrie in de Leiestreek
e. evolutie van de vlasindustrie in de Mandelstreek
f.
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,
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.
• Detailstudies van bepaalde bedrijfstakken of bedrijven, zoals bijvoorbeeld: de
linnenindustrie in een bepaald gebied, de groei en neergang van de
Elektriciteitscentrale in Zwevegem, de cichorei-industrie in Zuid-en Midden-WestVlaanderen (of een deelgebied) etc.
4.4. Midden – West – Vlaanderen
4.4.1. Regio-identiteit in Midden-West-Vlaanderen
• Streek van de voeding- streek met smaak: een identiteit rond de voedingsindustrie
met een flankerend beleid naar ruimtelijke kwaliteit
• Industrie en handel als troef voor Midden-West-Vlaanderen: naast economische
meerwaarde kan de industrie/handel ook een partner zijn in het verhogen van
belevingswaarde enerzijds vanuit de socio-economische geschiedenis en het
industrieel erfgoed maar anderzijds ook naar nieuwe impulsen rond cultuur, kunst en
beeldkwaliteit
• Hoe kan de Tieltse regio een eigen (recreatieve) identiteit ontwikkelen en hoe kan
deze identiteit beter op de markt gezet worden.
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4.4.2. Duurzaam woonbeleid/leefbaarheid van kernen
• Nieuwe vormen van woon(zorg)beleid (woonzorg en woonzorgregio, woonbegeleiding,
duurzame wijken, relatie tussen woonbeleid en publieke ruimte,….)
• Participatie van burgers en (wijk)verenigingen in strategische ontwikkelingen in stad
en dorp
4.4.3. Welzijn/arbeidsmarkt
• Hoe omgaan met de steeds verder toenemende vraag naar werknemers in de
verzorgingssector (toeleidingsproblemen uit het onderwijs, maatschappelijke
betaalbaarheid , …)
• Sociale economie en dienstensector: mogelijke nieuwe niches
4.4.4. Versterking belevingswaarde
• Troeven en nieuwe (unieke) producten van belevingswaarde in (deel van) MiddenWest-Vlaanderen
• Opbouw van landschap in een (sterk) verstedelijkte regio
• Betere recreatieve ontsluiting van de regio rond de bi-pool Roeselare-Izegem
Vanuit WESTTOER:
Afdeling Productontwikkeling:
1. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t.
bezoekersonthaal-infrastructuren.
2. Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. diverse (nietopenlucht) 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. Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in WestVlaanderen
2. Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de WestVlaamse bevolking
3. Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen
4. Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (≠ streekproducten)
5. Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan
(internationale) beurzen in de Leiestreek
46. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
Dienst en referte: Vl Gem. A/10/991/209-1
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, deel ik u de wijzigingen mee die voor diverse instellingen moeten aangebracht
worden vanaf 1 juli 2010.
Hoogachtend,
Paul Breyne
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Gouverneur
Ziekenhuizen_gemidd_prijs_verpleegdag_2010.pdf
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 9 van 14-10-2010

47. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het reglement betreffende het
stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen
48. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van de wijzigingen betreffende het
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening
49. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van de eretitel aan gewezen
provincieraadsleden
50. Provinciaal Reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur

van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen
51. Wijziging van het provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de
infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand
52. Provinciebudget dienstjaar 2010
53. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 september 2010
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47. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het reglement betreffende het
stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen
Dienst en referte: Welzijn – Huisvesting P10/8/10/A1-01
Mevrouwen,
Mijnheren,
In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissingen van 23 september 2010 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende goedkeuring van de wijzigingen van het reglement betreffende het
stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen
Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website www.westvlaanderen.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

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET 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
- het reglement betreffende het stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale
koopwoningen van 26 november 2009;
- de gemaakte afspraken met de VMSW om te komen tot een betere werking en
afstemming van toegepaste procedures
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT
Artikel 1
Alle verwijzingen naar artikels betreffen artikels van het provinciaal reglement betreffende het
stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen van 26 november 2009
Art. 2: Wijzigingen in artikel 5
In artikel 5, 2° punt 7 wordt het woord schetsontwerp vervangen door voorontwerp en wordt
punt 10 volledig geschrapt.
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Art. 3: wijzigingen in artikel 6
In artikel zin 6 punt 1 wordt op het einde volgende zin toegevoegd: ‘en zal uitbetaald worden
via de VMSW’.
Artikel 6 punt 2 start met volgende zinsnede ‘Mits het dossier volledig is en op de voorlopige
lijst van het programma van de VMSW staat, en ‘
In artikel 6 punt 3 wordt de eerste zin vervangen door volgende: Eenmaal het project op de
definitieve lijst van het programma van de VMSW staat, bepaalt de deputatie het definitieve
leningsbedrag rekening houdend met de definitieve kostenraming die zal worden ingediend op
basis van de plannen in de stedenbouwkundige vergunning.
Art. 4: wijziging in artikel 13
Op het einde van artikel 13 wordt volgende woorden toegevoegd: en stopt op 31 december
2013.
Art. 5: coördinatie van de bepalingen
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:
provinciaal reglement betreffende het stimuleren van projecten tot het bouwen van sociale
koopwoningen gecoördineerd op …………en zal in het Bestuursmemoriaal worden
bekendgemaakt.
Brugge, 23 september 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean De Bethune

48. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van de wijzigingen betreffende het
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening
Dienst en referte: Welzijn – Huisvesting P10/8/10A1-03
Mevrouwen,
Mijnheren,
In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissingen van 2 september 2010 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende goedkeuring van de wijzigingen van het reglement betreffende de
subsidiëring van West-Vlaamse samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en
dienstverlening.
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Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website www.westvlaanderen.be/woonloket of via mail op het adres wonen@west-Vlaanderen.be
Hoogachtend,
De gedeputeerde voor
Jeugd, Huisvesting en Welzijn,

Voor de provinciegriffier:
De directeur,

Patrick Delanoeye

Dirk De fauw

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE WIJZIGINGEN
BETREFFENDE HET PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN
WEST-VLAAMSE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN VOOR
WOONBELEID EN DIENSTVERLENING
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
- de sectorale beleidsnota Welzijn 2007-2012 waarin gesteld wordt 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;
- Het provinciaal reglement betreffende
de subsidiëring van
West-Vlaamse
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening van
18 december 2008
- de Vlaamse Wooncode waarbij de gemeente de centrale rol toebedeeld krijgt voor het
werken aan wonen in de gemeente
- artikel 922 52 640 050 van het provinciaal budget betreffende toelagen aan WestVlaamse intergemeentelijke samenwerking voor woonbeleid en dienstverlening
- het besluit van 21 september 2007 van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
- dat vooral kleinere gemeenten onvoldoende slagkracht hebben en dat het uitbouwen
van een woondienst meer slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk wordt
opgezet.
- De kaart van West-Vlaanderen waarop te zien is dat er 12 intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden op vlak van wonen operationeel zijn
- Dat de blinde vlekken slechts op te lossen zijn door die gemeenten te laten aansluiten
bij bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Art. 1:

BESTUURSMEMORIAAL NR. 9 – 2010

115

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

Alle verwijzingen naar artikels betreffen artikels van het provinciaal reglement betreffende de
subsidiëring
van
West-Vlaamse
intergemeentelijke
samenwerkingsinitiatieven
voor
woonbeleid en dienstverlening van 18 december 2008
Art. 2:
Artikel 5 §1 van het reglement wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: ‘Per jaar
worden maximaal 3 intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven betoelaagd (zowel nieuwe
als uitbreiding van bestaande samenwerkingsinitiatieven). Er wordt voorrang verleend aan
initiatieven waarbij de provincie in de voorbereidende fase betrokken is.
Art. 3:
Aan artikel 5 wordt een afdeling 4 toegevoegd:
Afdeling 4: bepalingen voor gemeenten die willen aansluiten bij een bestaand
intergemeentelijke samenwerkingsverband ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
§1: Het project waarbij de gemeente(n) wil(len) aansluiten moet 3 jaar door de provincie
en/of Vlaanderen gesubsidieerd zijn en in West-Vlaanderen liggen.
§2: De aanvraag moet door een bestaand intergemeentelijke samenwerkingsinitiatief
ingediend worden cfr. de bepalingen van artikel 4 maar ten laatste drie maanden voor het
verstrijken van de 3-jarige subsidietermijn van het bestaand project
§3: De aansluitende gemeente(n) moet(en) minstens voor 3 jaar aansluiten bij het bestaande
project en mag (mogen) nog nooit deelgemaakt hebben van een bestaande gesubsidieerd
project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
§4: De vraag tot aansluiting moet besproken worden op het lokaal woonoverleg van de
aansluitende gemeente(n) en in de stuurgroep of het beheerscomité van de bestaande
intergemeentelijke samenwerking.
§5: De provinciale subsidie kan zowel worden aangewend voor werkings- als
personeelskosten en bedraagt maximaal 50 % van de meerkost die de aansluiting met zich
meebrengt met een maximum van 100.000 euro te spreiden over drie jaar. De subsidie kan in
geen geval aangewend worden om de werking of het personeel van het bestaand project
verder te financieren.
Art. 4 :
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, 23/09/2010
(get.) Hilaire Ost
Provinciegriffier

(get.) Jean de Bethune
Voorzitter

49. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van de eretitel aan gewezen
provincieraadsleden
Dienst en referte: Griffie
Geachte,
Wij hebben de eer, overeenkomstig artikel 180 van het Provinciedecreet, het provinciaal
reglement betreffende het toekennen van de eretitel aan gewezen provincieraadsleden, zoals
goedgekeurd door de provincieraad in de vergadering van 23 september 2010, ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN DE ERETITEL AAN
GEWEZEN PROVINCIERAADSLEDEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

-

het provinciedecreet dd. 9 december 2005, in bijzonderheid artikel 2 (bovenlokale
taakbehartiging), artikel 42 §3 (provincieraad stelt de reglementen vast)
het reparatiedecreet dd. 30 april 2009, waarbij in het bijzonder aan artikel 17 van het
provinciedecreet §5 wordt toegevoegd: ‘de provincieraad kent de eretitels toe aan de
provincieraadsleden’
het besluit van de Vlaamse regering houdende het statuut van de lokale en provinciale
mandataris met daarin de voorwaarden voor het verlenen van de eretitel voor
gedeputeerden
het besluit van de provincieraad dd. 29 juni 2000 houdende de toekenning van eretitels
aan oud-provincieraadsleden en oud-gedeputeerden, impliciet opgeheven door het
provinciedecreet dd. 9 december 2005 (artikel 67)
het voorstel van het bureau van de provincieraad dd. 3 september 2010 om een nieuw
reglement aan de provincieraad voor te leggen betreffende het toekennen van de eretitel
aan gewezen provincieraadsleden, met daarbij dezelfde voorwaarde als in het reglement
dd. 29 juni 2000, m.n. 10 jaar mandaat (al dan niet opeenvolgend)
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Artikel 1:
Aan gewezen provincieraadsleden die hun mandaat gedurende 10 jaar (al of niet
opeenvolgend) hebben uitgeoefend kan de titel van ereprovincieraadslid worden verleend.
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Art. 2:
De titel van ereprovincieraadslid mag niet worden gevoerd:
- Gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend
- Door een personeelslid van de provincie
Art. 3:
Dit provinciaal reglement treedt in werking op 23 september 2010.
Brugge, 23 september 2010
De provinciegriffier,
Hilaire OST

De voorzitter,
Jean DE BETHUNE

50. Provinciaal Reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur

van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen
Dienst en referte: dienst welzijn, 1439969
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 23 september 2010 houdende het
Provinciaal Reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en
voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen.
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 BETREFFENDE DE TOEGANKELIJKHEID VAN
INFRASTRUCTUUR VAN DIENSTEN EN VOORZIENINGEN IN DE SECTOR WELZIJN 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 van provinciale reglementen);
- het Provinciaal reglement van 25 maart 2004 betreffende de toegankelijkheid van
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen;
- het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009;
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toepassing en op de
aanwending van sommige toelagen;
- het voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Hoofdstuk 1: Definities
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
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1. Toegankelijkheid: de toegang tot en het gebruik van de infrastructuur en de directe
omgeving door alle gebruikers, cliënten en bezoekers en dit op een comfortabele en
gelijkwaardige manier. Toegankelijkheid wordt beschouwd als een basisrecht. Het is
de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van
iedereen.
2. Adviesbureau: een professioneel bureau inzake toegankelijkheid dat erkend is door de
deputatie.
3. Oriëntatiegesprek: een gesprek met een adviesbureau dat voorafgaat aan het indienen
van de aanvraag voor subsidie.
4. Contactfiche: een document dat wordt opgemaakt door een adviesbureau tijdens een
oriëntatiegesprek. Dit document geeft ondermeer een overzicht van de nodige
contactmomenten van de aanvrager met het adviesbureau.
5. Attest: een verklaring die wordt opgemaakt door een adviesbureau waaruit blijkt dat
niet aan toegankelijkheid kan worden gewerkt. Dit kan te maken hebben met de aard
van de werken die geen invloed hebben op de toegankelijkheid, de locatie, …
6. Haalbaarheidsstudie: een rapport van een adviesbureau dat de belangrijkste
knelpunten op het vlak van toegankelijkheid in kaart brengt. Dit rapport wordt
opgesteld op basis van een planstudie en een plaatsbezoek. De nood aan een
haalbaarheidsstudie wordt opgenomen in de contactfiche.
7. Toegankelijkheidsadvies: een advies van een adviesbureau over de bouw- of
verbouwplannen met het oog op het realiseren van een toegankelijke infrastructuur.
Het is een aftoetsen van de plannen aan het referentiekader, met een open houding
naar waardige alternatieven.
8. Eindcontrolerapport: een rapport van het adviesbureau over de mate waarin het
toegankelijkheidsadvies goed werd opgevolgd en uitgevoerd.
Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied
Art. 2.
Dit reglement geldt als aanvullend reglement bij volgende provinciale reglementen en
regelingen betreffende infrastructuurtoelagen:
1. Provinciaal Reglement betreffende infrastructuurtoelagen ten behoeve van opleidingsen tewerkstellingsprojecten voor de begeleiding van personen uit risicogroepen,
langdurig werklozen en personen met een lage scholingsgraad d.d. 29 februari 1996
en wijzigingen.
2. Provinciaal Reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen voor
aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen en
diensten voor personen met een handicap d.d. 31 oktober 1996 en wijzigingen.
3. Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen voor
aankoop, nieuwbouw-, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen voor
kinder- en gezinsopvang d.d. 24 februari 2000.
4. Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen aan de
autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal d.d. 27
april 2000 en wijzigingen.
5. Provinciaal Reglement houdende het toekennen van infrastructuursubsidies voor de
inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor
woonwagenbewoners van 27 november 2008.
6. Provinciaal Reglement houdende subsidiëring van infrastructuur van jeugdverblijven
van 28 februari 2008.
7. Provinciaal Reglement betreffende het betoelagen van de infrastructuur van de
bijzondere jeugdbijstand in West-Vlaanderen van 29 juni 1995 en wijzigingen.
Hoofdstuk 3: Procedure
Art. 3.
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Vooraleer een aanvraag kan worden ingediend, moet de aanvrager op eigen initiatief contact
opnemen met een adviesbureau inzake toegankelijkheid. Tijdens dit oriëntatiegesprek zal
door het adviesbureau een contactfiche worden opgemaakt. Het naleven van deze
contactfiche is essentieel voor het bekomen van de eventueel toegekende subsidie.
Art. 4.
Wanneer de contactfiche wordt bijgevoegd aan het aanvraagdossier kan het dossier in
aanmerking komen om ontvankelijk te worden verklaard. Op basis hiervan wordt de
startdatum van het dossier bepaald.
Art. 5.
Wanneer het attest of een negatieve haalbaarheidsstudie of een toegankelijkheidsadvies
wordt bijgevoegd aan het dossier kan het dossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
deputatie. Deze documenten worden, conform de afspraken opgenomen in de contactfiche, op
eigen initiatief door de aanvrager bekomen bij het adviesbureau.
Art. 6.
Om de laatste subsidieschijf te kunnen ontvangen, moet een eindcontrolerapport worden
ingediend. Ook dit document moet, conform de afspraken opgenomen in de contactfiche, op
eigen initiatief door de aanvrager worden bekomen bij het adviesbureau.
Hoofdstuk 4: Beroepsprocedure
Art. 7.
Indien de aanvrager niet akkoord is met de standpunten van het adviesbureau opgenomen in
de contactfiche, de haalbaarheidsstudie, het toegankelijkheidsadvies of het
eindcontrolerapport, kan dit per brief aan de deputatie gemotiveerd worden. De beslissing van
de deputatie ter zake is bindend voor het verdere verloop van het dossier.
Hoofdstuk 5: Referentiekader
Art. 8.
De richtlijnen inzake toegankelijkheid zijn opgenomen in een door de deputatie goedgekeurd
referentiekader. Dit referentiekader vormt de basis voor de toegankelijkheidseisen.
Hoofdstuk 6: Subsidiebepalingen
Art. 9.
Bovenop de kosten die in aanmerking komen voor de subsidiëring van de infrastructuur,
worden de kosten (BTW inbegrepen) voor de opmaak van de contactfiche, het
toegankelijkheidsadvies en het eindcontrolerapport gesubsidieerd à rato van 80% van het
factuurbedrag en met een maximumbedrag van 1500 EUR. Dit gebeurt na voorlegging van
een factuur en betaalbewijs.
Art. 10.
In het geval dat een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd, worden de kosten (BTW
inbegrepen) voor de opmaak van deze studie gesubsidieerd à rato van 80% van het
factuurbedrag en met een maximumbedrag van 500 EUR. Deze subsidie is onafhankelijk van
het feit of uiteindelijk een infrastructuurtoelage wordt aangevraagd dan wel verleend. Dit
gebeurt na voorlegging van een factuur en betaalbewijs.
Art. 11.
Een negatief eindcontrolerapport kan leiden tot de terugvordering van reeds ontvangen
subsidieschijven. De aanvrager kan op eigen kosten een bijkomende eindcontrole aanvragen
na het wegwerken van de negatieve elementen uit het rapport. De wijze en de timing van
deze bijkomende eindcontrole wordt de aanvrager opgelegd.
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Art. 12.
Bij niet naleven van dit reglement kan de deputatie verdere aanvragen voor provinciale
infrastructuursubsidiëring uitsluiten voor een termijn van 10 jaar.
Hoofdstuk 7: Slotbepalingen
Art. 13.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2011 en vervangt het provinciaal reglement
betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector
welzijn in West-Vlaanderen van 25 maart 2004. Aanvragen die ingediend worden vóór deze
datum worden behandeld conform het provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid
van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen van 25 maart 2004.
Art. 14.
Dit reglement blijft van kracht voor alle aanvragen tot 31 december 2013.
Brugge, 23 september 2010.
De provinciegriffier
Hilaire OST

De voorzitter
Jean DE BETHUNE

51. Wijziging van het provinciaal reglement houdende de subsidiëring van de
infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand
Dienst en referte: Welzijn P05-8-5-1501-2
Dames en Heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal, de wijziging dd. 23.09.10 van het provinciaal reglement houdende de
subsidiëring van de infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,

De gedeputeerde voor Jeugd, Welzijn en
Wonen,

Patrick Delanoeye

Dirk De fauw

WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE DE SUBSIDIËRING VAN
DE INFRASTRUCTUUR BINNEN DE BIJZONDERE JEUGDZORG
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
•
•
•
•
•

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3
(de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast);
het provinciaal jeugdbeleidsplan 2008-2013;
het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid;
het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan infrastructuur in West-Vlaanderen, en
de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden;
bij de subsidiëring is aangewezen gebleken strikte modaliteiten vast te stellen;
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•
•

het feit dat het geldende reglement aan evaluatie toe is maar dit niet zal afgerond worden
op einddatum;
het voorstel van de deputatie,

Besluit:
Art. 1
Hoofdstuk V (artikels 9 tot en met 15) van het provinciaal reglement houdende subsidiëring
van de infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand van 24.02.05, wordt opgeheven. Het
“provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en
voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen” voorziet in de voorwaarden in dit
verband.
Art. 2
Het provinciaal reglement houdende subsidiëring van de infrastructuur binnen de bijzondere
jeugdbijstand van 24.02.05, wordt, behalve de hoger vernoemde wijziging, in haar huidige
toepassingsvorm bestendigd tot 31.12.2013.
Brugge, 23 september 2010
De provinciergriffier
Hilaire Ost

de voorzitter
Jean de Bethune

52. Provinciebudget dienstjaar 2010
Dienst en referte: FINANCIEN Nr. 2010/472.1
Dames en Heren
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt de beslissing
van de Provincieraad dd. 22 oktober 2009 e.v., houdende de vaststelling van het budget voor
het dienstjaar 2010.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor financiën
(get.) Jan DECORTE
PROVINCIEBUDGET DIENSTJAAR 2010

Advies Rekenhof ontwerpbudget 2010
Budget 2010
53. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 september 2010
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 de provincie West-Vlaanderen dd. 23 september 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 23 SEPTEMBER 2010
In de vergadering van de provincieraad dd. 23/09/2010 werden volgende beslissingen
genomen:
1. Goedkeuren van de overeenkomst van vijf jaar tussen het Vlaams Gewest en de
provincie West-Vlaanderen betreffende de structurele onderbouwing van een
provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen
2. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor
ondergrondse leidingen op de site Kaaskerke te Diksmuide (Project 330 – Actie
voor Starters)
3. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een recht van opstal op gronden
gelegen te Roeselare (site P.O.V.L .T.), met het oog op de renovatie van het
biologisch proefbedrijf (opstalvergoeding : 125 EUR/jaar)
4. Verlenen van machtiging tot overdracht van het provinciaal kunstpatrimonium en
het exploitatiematerieel in “Het Brugse Vrije” te Brugge aan de Stad Brugge
(kosteloos)
5. Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen jegens de stad Izegem van het
kasteel Wolvenhof te Izegem, met het oog op de aanwending als streekhuis
Midden West-Vlaanderen (erfpachtvergoeding: 25 EUR/jaar)
6. Verlenen van machtiging tot verwerving van 3.227 m² grond te Zwevegem voor de
uitvoering van waterbeheersingswerken op de Kasteelbeek (aankoopprijs : 16.135
EUR)
7. Verlenen van machtiging tot overdracht (ruil – verkoop) van diverse percelen
grond (verkoop restgronden + regularisaties van onrechtmatige toestanden), met
een netto ontvangst van 3.282,50 EUR
8. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: project nr. 21.253 afkoppeling industriezone
Noordlaan te Kuurne met totale raming ten bedrage van 8.578.811,27 EUR (incl.
BTW) waarvan 1.291.264,80 EUR (incl. BTW) ten laste van de Provincie voor
aanleg bufferbekken in de Noordlaan tussen de Vaarnewijkbeek en Ringlaan +
bijkomende kosten geraamd op 193.689,72 EUR voor het provinciaal aandeel
9. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende het herstellen fietspadverharding in ternair mengsel in het
provinciedomein Groene 62 te Gistel - fase 3, met raming ten bedrage van
227.169,03 EUR (incl. BTW) in het kader van het Kustactieplan
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10. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een vrijliggend fietspad ter
hoogte van de Kongoweg, grondgebied Kortrijk , dienstjaar 2010, met raming ten
bedrage van 82.218,65 EUR (incl. BTW) (waarvan 40 % subsidieerbaar door het
Vlaams Gewest – Fietsfonds)
11. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een fietspad langs de spoorlijn
73, van Veurne tot Avekapelle, grondgebied Veurne, dienstjaar 2010, met raming
ten bedrage van in totaal 1.207.834,71 EUR waarvan 997.563,93 EUR ten laste
van de Provincie (waarvan 40 % subsidieerbaar door het Vlaams Gewest –
Fietsfonds) en 210.270,78 EUR ten laste van de stad Veurne (telkens incl. BTW)
12. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : aanleggen van een fietspad op
spoorwegzate 83, vanaf de Hugo Verrieststraat tot aan de N8, grondgebied
Zwevegem, dienstjaar 2010, met raming ten bedrage van in totaal 376.137,76
EUR waarvan 329.385,54 EUR ten laste van de Provincie (waarvan 40 %
subsidieerbaar door het Vlaams Gewest – Fietsfonds) en 46.752,22 EUR ten laste
van de gemeente Zwevegem (telkens incl. BTW)
13. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: aanleg fietspad en riolering in de
Rozendalestraat (gemeenteweg) te Wingene, met raming ten bedrage van in totaal
1.638.301,37 EUR waarvan 502.555,05 EUR ten laste van de Provincie (waarvan
40 % subsidieerbaar door het Vlaams Gewest - Fietsfonds) en 1.135.746,32 EUR
ten laste van de gemeente Wingene (telkens BTW incl.)
14. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van diensten: architectuur en technieken met leiding,
controle en toezicht op de werken voor het project renovatie gebouwen
domeinhoeve “Bergelen” te Gullegem-Wevelgem, met raming ten bedrage van
165.553,59 EUR (incl. BTW)
15. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: sanering rioleringssituatie cafetaria domein
Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem, met raming ten bedrage van 122.169,32
EUR (incl. BTW)
16. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : ombouwen woning huisbewaarder tot
publiek sanitair en huisvesting groendienst in het Zeebos te Blankenberge, met
raming ten bedrage van 178.064,80 EUR (incl. BTW)
17. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : lot 1 ruwbouw en afwerking voor het
inrichten van een starterscentrum te Wervik, met raming te bedrage van
139.128,40 EUR (incl. BTW)
18. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : lot 1 ruwbouw en afwerking voor het
inrichten van een starterscentrum te Kortrijk, met raming te bedrage van
107.493,82 EUR (incl. BTW)
19. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : lot 1 ruwbouw en afwerking (raming :
344.454,74 EUR, incl. BTW), lot 2 HVAC (raming : 210.947,89 EUR incl. BTW) en
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lot 3 Elektriciteit (raming : 78.130,18 EUR incl. BTW) voor de renovatie en
uitbreiding van de grafische dienst (drukkerij)
20. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van levering : levering en plaatsing van verschillende
avonturensporttoestellen in het provinciaal domein De Gavers, met raming ten
bedrage van 430.000 EUR (incl. BTW)
21. Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: bouw watersportgebouw in het
provinciedomein De Gavers te Harelbeke, lot ruwbouw en afwerking (raming :
2.324.824,98 EUR incl. BTW), lot HVAC (raming : 446.562,99 EUR incl. BTW) en
lot elektriciteit (raming : 250.718,11 EUR incl. BTW)
22. Vaststellen van het bestek voor de wedstrijdfase van de prijsvraag voor ontwerpen
betreffende de opmaak, in functie van de uitvoering, van een ontwerp voor het
Zwin Natuurcentrum met natuurtoeristisch attractieaanbod en toeristisch onthaal
en goedkeuring van de machtiging aan de deputatie om dit bestek met de verdere
noodzakelijke bijlagen aan te vullen
23. Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van werken: leveren en plaatsen van fotovoltaische
panelen in het Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk met
raming ten bedragen 210.000 euro incl. BTW
24. Wijzigen van het reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening
dd. 18 december 2008
25. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2010-2013 van de kathedrale
kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge
26. Goedkeuren van de wijziging van het budget 2010 van de kathedrale kerkfabriek
Sint-Salvator te Brugge
27. Goedkeuren van het budget 2011 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te
Brugge
28. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2011 tot 2013 van de orthodoxe
kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge
29. Goedkeuren van het budget 2011 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena te Brugge£
30. Akte nemen van het budget 2011 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus
te Kortrijk
31. Akte nemen van het budget 2011 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden te Pervijze
32. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2009-2013 van de islamitische
geloofsgemeenschap Assounah
33. Goedkeuren budgetwijziging 2010 van de islamitische gemeenschap Assounah in
Desselgem
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34. Akte nemen budget 2011 van de islamitische gemeenschap Assounah in
Desselgem
35. Vaststellen van het gedeeltelijk herzien van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen
36. Verlenen van advies op het ontwerp gewestelijk RUP gemengd regionaal
bedrijventerrein Polderhoek
37. Akte nemen van het addendum bij het streekpact 2007-2012 van RESOC ZuidWest-Vlaanderen en engagement tot ondersteuning van de uitvoering
38. Wijzigen van de personeelsformatie van het niet-onderwijzend personeel
39. Vaststellen van de aanvullende aanwervingvoorwaarden bij verschillende
aanwervingexamens
40. Vaststellen van het provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in WestVlaanderen
41. Wijzigen van het provinciaal reglement betreffende het stimuleren van projecten
tot het bouwen van sociale koopwoningen
42. Wijzigen van het provinciaal reglement betreffende het betoelagen van
infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand
43. Vaststellen van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten in het
Zuiden
44. Vaststellen van het provinciaal reglement om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid ten opzichte van andere
culturen te verhogen
45. Vaststellen van de eindrekening TiNCK en opheffen van het gewoon
provinciebedrijf TiNCK
46. Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder in toepassing van het
provinciedecreet
47. Goedkeuren van de wijziging van de pensioenverzekeringsovereenkomst met
Ethias (1ste pijler)
48. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 mbt aanduiding
van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen en verenigingen
waarin de provincie vertegenwoordigd is
49. Vaststellen van het provinciaal reglement betreffende het toekennen van de
eretitel aan gewezen provincieraadsleden
50. Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid
In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad dd. 05/10/2010 heeft de
heer gouverneur zijn jaarlijkse rede voor de provincieraad uitgesproken met als titel ‘Waar
snelt de brandweer naartoe’
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54. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
55. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
56. Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2011 – Reglement
57. Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 7 oktober 2010 en voortgezet op 19, 20, 21 en 28 oktober 2010
58. Provinciebudget dienstjaar 2011
59. Provinciaal reglement betreffende de Erfgoedprijs van de Provincie WestVlaanderen
60. Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 25 november 2010
61. Provinciaal reglement woonzorgprojecten
62. Wijziging van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
jeugdverblijfscentra
63. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een projectsubsidie voor
initiatieven met een doelstelling inzake opvoedingsondersteuning in WestVlaanderen
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54. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat
DPV/VB – nr. P/B/2010/2A
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
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

PERMANENTE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
DATUM

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

Alveringem

Algemeen reglement op de administratieve sancties – vaststelling.

24/06/2010

Alveringem

Algemene politieverordening ter voorkoming van overlast –
vaststelling.
Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen – hervaststelling.

24/06/2010

Alveringem

Gemeentelijk reglement op het plaatsen van terrassen –
hervaststelling.

24/06/2010

Alveringem

Algemeen gemeentelijk politiereglement – hervaststelling.

24/06/2010

Brugge

Politieverordening op het maken van rondritten en excursies met
huurkoetsen, huurtrams en huurauto’s – aanpassing.

25/05/2010

Brugge

Politieverordening betreffende de dansgelegenheden en
dansactiviteiten die niet onder Vlarem vallen.

29/06/2010

Gistel

Politieverordening betreffende de waarborg bij bouwwerken –
hervaststelling.

02/09/2010

Harelbeke

Gemeentelijk marktreglement – aanpassing.

14/06/2010

Houthulst

Politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties –
wijziging artikel 15 (luchtdrukkanonnen).

20/05/2010

Koksijde

Reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties hervaststelling algemeen politiereglement.

17/05/2010

Koksijde

Buitenschoolse kinderopvang – reglement “Speelotheek de
speelkriebel”.

21/06/2010

Alveringem
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Koksijde

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – afbakening zones in
de gemeente Koksijde waar van 11 juli tot en met 31 augustus niet
mag gebouwd worden.

21/06/2010

Lichtervelde

Gemeentelijke Vakantiespeelpleinwerking ‘De Bengels’ – aanpassing
huishoudelijk reglement.

28/06/2010

Lichtervelde

Gebruiksreglement ontmoetingscentrum Lichtenhove – gedeeltelijke
herziening.

30/08/2010

Lichtervelde

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang “De Duiventil” – wijziging
huishoudelijk reglement.

30/08/2010

Oostende

Stedelijke verordening betreffende strand en duinen – wijziging.

28/05/2010

Oostende

Stedelijke verordening betreffende de dieren – wijziging.

28/05/2010

Oostende

Stedelijke verordening met betrekking tot de activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein – wijziging.

27/08/2010

Roeselare

Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren
van taxidiensten en diensten voor het verhuur van voertuig met
bestuurder – wijziging.

29/06/2010

Waregem

Gebruikersreglement Jeugdcentrum.

06/07/2010

Waregem

Reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging – aanpassing.

07/09/2010

Waregem

Stedelijke reglement speelstraten.

07/09/2010

Wervik

Gecoördineerd algemeen politiereglement – intrekking en
hervaststelling.

29/06/2010

55. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat
DPV/VB – nr. P/B/2010/2B
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
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

PERMANENTE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
A. V ASTGESTELD

DOOR DE GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ART .
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DATUM

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

Brugge

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde en rust
n.a.v. de Europese Dag Zonder Auto op zondag 19 september 2010.

29/06/2010

Brugge

Verordening betreffende het leuren op de openbare weg, het maken van
publiciteit, het plaatsen van blikvangers, het uitdelen van folders, e.d.
tijdens het Polé Polé Beach Festival te Zeebrugge vanaf vrijdag 6
augustus t.e.m. zondag 8 augustus 2010.

29/06/2010

Diksmuide

Verordening tot het beperken van leurhandel en colporteren over het
grondgebied van de stad Diksmuide n.a.v. de IJzerbedevaart te
Diksmuide vanaf zaterdag 28 augustus 2010 tot en met zondag 29
augustus 2010.

28/06/2010

Gistel

Verordening houdende beperking op ambulante activiteiten en
alcoholverbruik n.a.v. de Hemicudarally op zondag 26 september 2010.

02/09/2010

Heuvelland

Verordening op het maken van muziek en op het gebruik van glazen
n.a.v. het Festival Dranouter op 5, 6, 7 en 8 augustus 2010.

28/06/2010

Heuvelland

Verordening inzake bewaking n.a.v. het Festival Dranouter op 5, 6, 7 en
8 augustus 2010.

28/06/2010

Heuvelland

Verordening inzake campings n.a.v. het Festival Dranouter op 5, 6, 7 en
8 augustus 2010.

28/06/2010

Heuvelland

Verordening inzake leurhandel en reclame n.a.v. het Festival Dranouter
op 5, 6, 7 en 8 augustus 2010.

28/06/2010

Ieper

Verordening houdende het verbod om drinkglazen toe te laten in het
Brouwerspark te Menen tijdens Grensrock op vrijdag 25 en zaterdag 26
juni 2010.

31/05/2010

Ieper

Verordening n.a.v. het einde van de schoolexamens op 23 en 24 juni
2010.

07/06/2010

Ieper

Verordening met betrekking tot ambulante handel, alcoholverbruik en
onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de Geko
Ypres Rally en de Belgium Ypres Historic Rally HRC 2010 op 23, 25 en 26
juni 2010.

07/06/2010

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg tijdens Vlaanderen Feest te LangemarkPoelkapelle op 4 juli 2010.

21/06/2010

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende beperking op ambulante activiteiten op en langs
de openbare weg te Bikschote tijdens de Pompoenschieting op 5
september 2010.

30/08/2010

Poperinge

Verordening n.a.v. Marktrock te Poperinge op zaterdag 28 augustus
2010.

26/08/2010
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Roeselare

Verordening inzake de leurhandel, de bedeling van pamfletten en het
plaatsen van verkoopstanden n.a.v. de parkconcerten op dinsdag 6 juli
2010, dinsdag 13 juli 2010, dinsdag 20 juli 2010, dinsdag 27 juli 2010,
dinsdag 3 augustus 2010, dinsdag 10 augustus 2010 en dinsdag 17
augustus 2010.

29/06/2010

Waregem

Verordening n.a.v. Waregem Koersefeesten 2010.

01/06/2010

Wervik

Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. Rock op het Plein op
vrijdag 13 augustus 2010 en zaterdag 14 augustus 2010.

29/06/2010

Wervik

Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. Omloop van de
Grensstreek op dinsdag 17 augustus 2010.

29/06/2010

B. V ASTGESTELD

DOOR DE BURGEMEE STER OVEREENKOMSTIG ART .

134, §1

VA N DE NIEUWE

GEMEENTEWET .

DATUM BESLUIT

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

Izegem

Verordening ter gelegenheid van Izegem Zomert op 20, 21 en 22
augustus 2010.

12/08/2010

LangemarkPoelkapelle

Verordening n.a.v. de ijzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 22
augustus 2010.

15/07/2010

Poperinge

Verordening met betrekking tot het gebruik van quads en vierwielige
motorfietsen n.a.v. de Geko Ypres Rally 2010 en de Ypres Historic Rally
2010.

11/06/2010

Poperinge

Verordening n.a.v. het einde van schoolexamens op 24 juni 2010.

14/06/2010

Roeselare

Verordening in verband met het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens de Roeselaarse Parkconcerten in juli en
augustus 2010.

29/06/2010

Roeselare

Verordening in verband met het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op
11 juli 2010 op de Grote Markt van Roeselare.

29/06/2010

Roeselare

Verordening in verband met het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens Beveren Buust op zondag 19 september
2010.

05/07/2010

Roeselare

Verordening met betrekking tot het sluitingsuur der drankinstellingen te 07/09/2010
Oekene : opheffing ter gelegenheid van de 36ste Gardeboefeesten op
17, 18 en 19 september 2010.

Roeselare

Verordening inzake de bedeling van pamfletten en flyers n.a.v. de
manifestatie “Beveren Buust” op zondag 19 september 2010.
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56. Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2011 – Reglement
Dienst en referte : Cultuur – 10/IX/F-1
Brugge,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de
Provincie West-Vlaanderen 2011, vastgesteld door de deputatie in zitting van 18 november
2010 § 60.
Met de meeste hoogachting
De provinciegriffier
(get.) Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
(get.) Paul BREYNE

VIERJAARLIJKSE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2011 – REGLEMENT
Artikel 1: Wedstrijd
De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor
Architectuur uit.
Art. 2: Architectuur
De Prijs is bestemd voor alle architectuurrealisaties die:
- ofwel gelegen zijn in de provincie West-Vlaanderen.
- ofwel van de hand zijn van architecten die
- in West-Vlaanderen geboren zijn
- of op 1 januari 2011 ten minste 5 jaar in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn
- of die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van de
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in West-Vlaanderen.
Art. 3: Deelnemer
Alle architecten die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België kunnen deelnemen.
Teams (architectenbureaus of samenwerkende architecten) schrijven in als groep van fysieke
personen maar laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het
team.
Art. 4: Prijs
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden. Het
totale beschikbare prijzengeld bedraagt 12.500,00 EUR.
De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen stelt aanvullend nog
een speciale premie t.w.v. 1.250,00 EUR ter beschikking.
Art. 5: Taal
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands.
Art. 6: Aanvragen deelnemingsformulieren
-op verzoek te verkrijgen tot uiterlijk 18 maart 2011 via 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)
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-beschikbaar op het internet tot uiterlijk 18 maart 2011 via www.westvlaanderen.be/architectuur
Art. 7: Insturen deelnemingsformulieren
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen uiterlijk op 25 maart
2011 volledig ingevuld in tweevoud per post teruggestuurd te worden naar het Provinciehuis
Boeverbos, Dienst voor Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries, samen met :
- een bewijs van inschrijving op de tabellen van de architecten of op de lijsten van de
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België
- kopie van de identiteitskaart of een verklaring van de burgemeester met vermelding van de
datum sinds wanneer de deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is
- een voorstel ‘waarnemer’ (d.i. naam van een architect meedelen die op een van de tabellen
van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven, via de daartoe bestemde
envelop ‘waarnemer’) (cf. art 12)
De poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.
Art. 8: Geldige deelneming
Kort nà 25 maart 2011 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 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.
Art. 9: Samenstelling deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 1 en maximum 3 recente projecten
voor a.d.h.v. plannen en beeldmateriaal.
Met recent wordt bedoeld dat de gebouwen in gebruik genomen werden tussen 1 januari 2007
en 31 december 2010.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort nà 25 maart 2011
(art. 8)
- per project:
- plannen (max. op A3-formaat): inplantingsplan, grondplannen, doorsneden,
gevels…
met aanduiding van de schaal
- minimum drie foto’s van het project en zijn omgeving
- minimum drie foto’s van het project zelf
- minimum drie foto’s van het interieur van het project
- opgave van de totale kostprijs met een opsplitsing per onderdeel
- verklarende nota van minimum 1 bladzijde waarin de deelnemer zijn/haar
concept
aangeeft en zijn/haar visie toelicht
De gevraagde documenten dienen ‘op papier’ te worden ingestuurd. De jury kan uiteraard
maar belangstelling opbrengen voor een duidelijk en goed gestoffeerd deelnemingsdossier.
Art. 10: Inzenden deelnemingsdossier
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt aangetekend per post uiterlijk op 18 april
2011
naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. De poststempel van de datum van verzending is
daarbij bepalend.
BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 – 2010

133

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

Art. 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 projecten worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan een
bezoek aan een aantal geselecteerde projecten plaatsvinden.
Art. 12: Juryleden
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Deputatie. Overeenkomstig het artikel 35
van het reglement van de Internationale Unie van Architecten zal de jury samengesteld
worden uit een meerderheid van architecten ten opzichte van het totale aantal
stemgerechtigde juryleden. Deze meerderheid van architecten dienen architecten te zijn die
ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van de architecten-stagiairs
van de Orde van Architecten in België.
Een architect-waarnemer zal de deelnemers vertegenwoordigen.
Hiervoor zal bij de deelnemingsformulieren een afzonderlijke envelop met de vermelding
‘waarnemer’ gevoegd worden. Via die envelop moeten de deelnemers de naam opgeven van
een architect, die op een van de tabellen van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen
ingeschreven moet zijn. Deze waarnemer zal met meerderheid van stemmen gekozen
worden. Bij gelijk aantal stemmen is degene verkozen die het langst op een van de tabellen
van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven.
Ook de Orde van Architecten van West-Vlaanderen kan zich laten vertegenwoordigen door
een waarnemer. De waarnemers zullen opgeroepen worden om alle verrichtingen van de jury
bij te wonen, evenwel zonder stemrecht.
Voor het toekennen van de aanvullende premie van de Orde van Architecten West-Vlaanderen
zal een extra jurylid afgevaardigd door de Orde van Architecten over stemrecht beschikken.
Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur.
De namen van de juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs.
Art. 13: Verzekering en transport
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden
en het terugsturen van zijn dossier gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.
Art. 14: Uitslag
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van WestVlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie
schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.

Art. 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.
Art. 16: Reproductierecht
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie WestVlaanderen zich het recht voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te organiseren
met (een selectie uit) de (geselecteerde) projecten, door de jury daartoe gemaakt in het
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kader van de Prijs. De modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Deputatie, op voorstel
van de jury.
De deelnemer verleent aan de provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle
publicaties in verband met deze Prijs.
Art. 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.
Art. 18: Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van West-Vlaanderen
impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te
onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie en af te zien van elke gerechtsvordering of
briefwisseling dienaangaande.
57. Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 7 oktober 2010 en voortgezet op 19, 20, 21 en 28 oktober 2010
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.7 oktober 2010 en voortgezet op
19, 20, 21 en 28 oktober 2010 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 7 OKTOBER 2010 EN VOORTGEZET OP 19,20,21 EN 28 OKTOBER
2010
In de vergadering van de provincieraad dd. 07/10/2010 werden volgende beslissingen
genomen:
Op 7 oktober 2010 werden er geen besluiten ter goedkeuring voorgelegd.
In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad dd. 19/10/2010 werden
volgende beslissingen genomen:
1.

Vaststellen van de derde wijziging van het budget

2..

Vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2009

3.

Aanduiden van de provincieraadsleden-waarnemers voor de provinciale
adviescommissie voor de toeristische impulsen
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4.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van diensten: opmaak van gebiedsvisie, museumstudie en
harmonisch parkbeheerplan voor het provinciedomein Raversijde te Oostende, met
raming ten bedrage van 120.000 EUR (incl. BTW)

5.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de herinrichting toegang en parking tot het streekhuis Zuid-West-Vlaanderen,
grondgebied Kortrijk, dienstjaar 2010, met raming ten bedrage van 133.471,47 EUR
(incl. BTW)

6.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : vernieuwen dakbedekking van secretariaat en blok A in het
Provinciaal Technisch Instituut (Tuinbouwschool) te Kortrijk, met raming ten bedrage
van 79.511,48 EUR (incl. BTW)

7.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : inrichten schrijnwerkerij op het gelijksvloers van Mu.ZEE,
kant Amsterdamstraat : lot bouwwerken, met raming ten bedrage van 88.785,75
EUR (incl. BTW)

8.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : afkoppeling en aanleg riolen + energiesleuven in het
POVLT te Rumbeke-Beitem, met raming ten bedrage van 1.613.034,09 EUR (incl.
BTW)

9.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : waterbeheersingswerken Palingbeek WL.40 waterloop van
2de categorie tussen de Expressweg en de Dronckaertstraat te Menen, met raming
ten bedrage van 966.015,94 EUR (incl. BTW)

10.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : aanleg van wandelwegen in de omgeving van het
bufferbekken t.h.v. de Spanjaardbeek te Kortemark, met raming ten bedrage van in
totaal 483.699,68 EUR waarvan 184.757,54 EUR ten laste van de Provincie en
298.942,13 EUR ten laste van de gemeente Kortemark (telkens incl. BTW)

11.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de herinrichting Eikenstraat te Harelbeke met totale raming ten bedrage van
723.728,26 EUR (incl. BTW) waarvan 114.294,68 EUR (incl. BTW) ten laste van de
Provincie (hetzij 50 % van de kostprijs voor wat betreft deel I van deze
werkenopdracht namelijk de herinrichtingswerken ter hoogte van de ingang van het
provinciaal domein De Gavers te Harelbeke)

12.

Vaststellen van het bestek en de gunningwijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken : bouwen van stalen damwand in de site zone zuid De
Gavers te Harelbeke, met raming ten bedrage van 151.677,80 EUR (incl. BTW)

In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad dd. 20/10/2010 werden
volgende beslissingen genomen:
Op 20 oktober 2010 werden er geen besluiten ter goedkeuring voorgelegd.
In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad dd. 21/10/2010 werden
volgende beslissingen genomen:
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13.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van Infrax West op 22 november 2010 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging)

In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad dd. 28/10/2010 werden
volgende beslissingen genomen:
14.

Vaststellen van het budget 2011

15.

Vaststellen van de belastingsverordening inzake de algemene provinciebelasting
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2011)
Vaststellen van de belastingsverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor het
aanslagjaar 2011)

16.
17.

Vaststellen van de belastingsverordening op jachtverloven en jachtvergunningen
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2011)

18.

Vaststellen van de belastingsverordening op de tweede verblijven (provinciale
fiscaliteit voor het aanslagjaar 2011)

19.

Vaststellen van de heffing van 355 (driehonderd vijfenvijftig) opcentiemen op de
onroerende voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2011)

20.

Kennisnemen van het financieel en actuarieel verslag inzake de evolutie van de
provinciale pensioenverzekering

58. Provinciebudget dienstjaar 2011
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2011/472.1
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet worden bekendgemaakt de beslissing
van de Provincieraad dd. 28 oktober 2010, houdende vaststelling van het budget voor het
dienstjaar 2011 en het voorafgaand advies van het Rekenhof.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier (afwezig)
(get.) Patrick Braet, Financieel beheerder

De Gedeputeerde voor financiën
(get.) Jan DECORTE

PROVINCIEBUDGET DIENSTJAAR 2011
FIN_budget_2011 (pdf)
Budget_2011
59. Provinciaal reglement betreffende de Erfgoedprijs van de Provincie WestVlaanderen
Dienst en referte : dienst Cultuur, 2010/C-XIV/K-p
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal: het provinciaal reglement voor de Erfgoedprijs van de Provincie
West-Vlaanderen.
Goedgekeurd in de provincieraad van 25 november 2010. Het reglement treedt in werking op
1 januari 2011. In 2011 wordt de Erfgoedprijs aan de categorie ‘publieksgerichte
erfgoedinitiatieven’ uitgereikt
Met de meeste hoogachting,
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De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor Cultuur
(get.) Gunter Pertry

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE ERFGOEDPRIJS 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 besluit van de provincieraad met betrekking tot de provinciale kunstprijzen en –
wedstrijden van 29 maart 2001
- na de invoering in 1966 en de alternerende uitreiking van de prijzen voor geschiedenis en
volkskunde sindsdien met een laatste uitreiking van de prijs volkskunde in 2007, dringt
zich een actualisering op
- het advies van de erfgoedcommissie (commissies geschiedenis en volkskunde) binnen de
Raad voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen van 26 januari 2010 met voorstellen
tot het invoeren van een nieuw reglement voor een erfgoedprijs;
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1: Frequentie
De Provincie West-Vlaanderen reikt tweejaarlijks een erfgoedprijs uit. De erfgoedprijs kent
twee categorieën: publieksgerichte erfgoedinitiatieven waarvoor tweejaarlijks een prijs wordt
toegekend en onderzoeksgerichte erfgoedinitiatieven waarvoor vierjaarlijks een prijs wordt
toegekend.
In 2011 wordt de categorie ‘publieksgerichte erfgoedinitiatieven’ uitgereikt.
Art. 2: Onderwerp
De prijs wordt toegekend aan een persoon of een organisatie die op verdienstelijke wijze
heeft bijgedragen tot de kennis over, de zorg voor, het behoud van of de ontsluiting van het
erfgoed in West-Vlaanderen. Onder erfgoed wordt begrepen: zowel het onroerend, roerend
als het immaterieel erfgoed. Provinciepersoneelsleden tot wiens dienstopdracht het
onderwerp van de prijs kan worden gerekend komen niet in aanmerking voor de prijs. Ook
initiatieven van de provincie West-Vlaanderen kunnen niet worden bekroond.
Art. 3: Criteria
§1 Voor het beoordelen van de voorgedragen kandidaten die in aanmerking komen voor de
erfgoedprijs in de categorie publieksgerichte erfgoedinitiatieven houdt de jury rekening met
onderstaande criteria:
-de mate waarin de persoon of de organisatie bijdraagt tot de zorg voor, het behoud van of
de ontsluiting van het erfgoed in West-Vlaanderen
-de mate waarin het werk van de persoon of de organisatie past binnen het provinciale
erfgoedbeleid
-de uitstraling van de persoon of de organisatie binnen en/of buiten de provincie WestVlaanderen
-het vernieuwend karakter
-de mate waarin de persoon, de organisatie of het initiatief een inspirerende voorbeeldfunctie
vervult voor de erfgoedsector
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§2 Voor het beoordelen van de voorgedragen kandidaten die in aanmerking komen voor de
erfgoedprijs in de categorie onderzoeksgerichte erfgoedinitiatieven houdt de jury rekening
met onderstaande criteria:
-de mate waarin de persoon of de organisatie bijdraagt tot de kennis over het erfgoed in
West-Vlaanderen
-het vernieuwend karakter
-de methodologie
Art. 4: Prijzen
Zowel voor de categorie publieksgerichte erfgoedinitiatieven als voor de categorie
onderzoeksgerichte erfgoedinitiatieven bedraagt de erfgoedprijs 5.000 euro. Daarnaast zijn er
in beide categorieën twee premies voorzien van elk 2.500 euro.
Art. 5: Procedure
§1 De kandidaten worden voorgedragen door de erfgoedsector in West-Vlaanderen.
§2 Een jury, bestaande uit vijf leden met stemrecht, wordt aangeduid door de deputatie, op
advies van de erfgoedcommissie (commissies musea en geschiedenis en volkskunde).
De deputatie duidt ook de voorzitter van de jury aan, eveneens op advies van de
erfgoedcommissie.
De jury kiest uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de erfgoedsector drie
genomineerden die op een shortlist komen en doet een voorstel voor volgorde: de
erfgoedprijs gaat naar de laureaat, voor de andere twee genomineerden is er een premie.
§3 De erfgoedprijs en de premies worden toegekend door de deputatie, op advies van de
jury.
De bevoegde gedeputeerde of zijn afgevaardigde kan in de jury zetelen als waarnemer.
De deputatie beslist over de toekenning van de prijs en de premies, na kennisneming van het
verslag van de jury. Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep.
De deputatie kan, op voorstel van de jury, beslissen de erfgoedprijs voor een of beide
categorieën niet toe te kennen, of geen premies toe te kennen, indien de voorgedragen
kandidaten onvoldoende aan de beoordelingscriteria voldoen.
Art. 6: Slotbepalingen
§1 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.
§2 Hierbij wordt het reglement van 14 juli 1966 op de prijs geschiedenis en volkskunde
opgeheven.
§3 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
Brugge, 25 november 2010
De provinciegriffier
Hilaire OST

De voorzitter
Jean DE BETHUNE

60. Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 25 november 2010
Dienst en referte: Griffie
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Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.25 november 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 25 NOVEMBER 2010
In de vergadering van de provincieraad dd. 25/11/2010 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Installeren van een raadslid-opvolger

2.

Definitieve vaststelling provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor regionaal bedrijf
Woodstar te Avelgem

3.

Definitieve vaststelling provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor regionaal bedrijf
Trans Vanheede te Wervik

4.

Verlenen van machtiging tot aankoop / ruiling van grond m.b.t. het provinciedomein
Wallemote te Izegem

5.

Goedkeuren van bestekken en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
opdrachten van werken : loten 1-3 voor renovatie opslagruimte Amsterdamstraat en
loten 1-3 voor herinrichting en uitbreiding depotruimte kelder van Mu.ZEE te
Oostende

6.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
opdracht van werken : beveiligingswerken aan de Devebeek ter hoogte van de
Randweg, Pittemstraat, Robrechtegemstraat te Meulebeke met raming ten bedrage
van 967.426,58 euro incl. BTW waarvan 557.637,58 euro incl. BTW ten laste van de
Provincie

7.

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond voor de aanleg van een
bufferbekken op de Vleterbeek te Poperinge

8.

Verlenen van machtiging tot aankoop/verkoop van diverse percelen grond gelegen te
Houthulst en Harelbeke

9.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding )
betreffende de opdracht van werken : aanleggen van een fietspad op de Stroroute
1ste fase, vanaf de Hazegoedweg te Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat te
Moorslede met raming ten bedrage van in totaal 600.186,24 euro bestaande uit lot A
: 209.538,73 euro ten laste van de Provincie, lot B : 83.169,35 euro voor de
Provincie ,lot C : 307.478,16 euro ten laste van de Provincie ( telkens incl. BTW)
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10.

Goedkeuren van de Microsoft Enterprise Overeenkomst voor de Microsoft licenties
en Software assurance voor een periode van drie jaar met een totale raming van
532.839,52 euro

11.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van werken : natuurtechnische werken in het
Provinciedomein Het Zeebos te Blankenberge met raming ten bedrage van
153.587,72 euro incl. BTW

12.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : overlaging
rijweg linkerkant tussen kmp. 1.800 Fortbekestraat en kmp. 2.500 ’t Halfweeghuis
langs Damse Vaart te Damme, 5de fase met raming ten bedrage van 37.649,68 euro
incl. BTW

13.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure –
herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : overlaging
rijweg rechterkant tussen kmp. 6.760 en kmp. 7.525 langs Damse Vaart te Damme,
4de fase met raming ten bedrage van 65.545,46 euro incl. BTW

14.

Definitieve vaststelling gedeeltelijke wijziging provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
strand en dijk Knokke-Heist

15.

Definitieve vaststelling provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Regenboogstadion te
Waregem

16.

Voorlopige vaststelling ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van
het kleinstedelijk gebied Diksmuide

17.

Aanduiden van een bestuurder in de POM West-Vlaanderen

18.

Wijzigen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel

19.

Kennis nemen van de verkiezing van een voorzitter van de 5de commissie

20.

Wijziging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van jeugdverblijfscentra

21.

Provinciaal reglement houdende de toekenning van een projectsubsidie voor
initiatieven met een doelstelling inzake opvoedingsondersteuning in West-Vlaanderen

22.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken : dakrestauratie van het groot en klein pand in
het Grootseminarie te Brugge met raming ten bedrage van 2.011.004, 32 incl. BTW

23.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( onderhandelingsprocedure –
herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken :
toegankelijkheidsplan Wallemote-Wolvenhof te Izegem omgevingswerken fase 2 met
raming ten bedrage van 175.735,62 euro incl. BTW

24.

Wijzigen van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
woonzorgprojecten

25.

Vaststellen van het provinciaal reglement voor de Erfgoedprijs van de Provincie
West-Vlaanderen
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26.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Provincies in het kader van de installatie
van een cel interprovinciale coördinatie streekgericht bibliotheekbeleid (2010-2012)

27.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Projectvereniging Overleg
Cultuur Regio Kortrijk en de stad Kortrijk met betrekking tot een regionale
depotwerking in de regio Kortrijk

28.

Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid

29.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van Leiedal op 7 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten

30.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van IKWV op 8 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten

31.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van WVI op 8 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten

32.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van WIV op 15 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten

33.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van IMEWO op 20 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging)

34.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van IMOG op 21 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten

35.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van Gaselwest op 22 december 2010 en bepalen van het stemgedrag met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging)

36.

Wijzigen van 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 en het besluit van de
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van
provinciale waarnemers in de adviescommissies

37.

Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 25 januari 2007 betreffende het
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies

61. Provinciaal reglement woonzorgprojecten
Dienst en referte : Welzijn
Brugge,
Mevrouwen,
Mijnheren,
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In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal het provinciaal reglement betreffende subsidiëring woonzorgprojecten
Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website www.westvlaanderen.be/woonzorg of via mail woonzorg@west-vlaanderen.be
hoogachtend
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
(get.) Patrick DELANOEYE

De Gedeputeerde voor Jeugd,
Huisvesting en Welzijn
(get.) Paul DE FAUW

PROVNICIAAL 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.
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
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te streven. De acties binnen het project richten zich daarbij tot de
dwarsverbanden tussen wonen, zorg en welzijn.
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 (periode vóór het indienen van de
subsidieaanvraag) brengt de projectindiener het OCMW, de 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. Wie welke rol opneemt
en welke afspraken gemaakt worden, wordt neergeschreven in een
samenwerkingsovereenkomst. Indien samenwerkingsovereenkomsten niet
mogelijk zijn kunnen geformaliseerde engagementsverklaringen ingediend
worden. Deze engagementsverklaringen worden tijdens het eerste
projectjaar omgezet in samenwerkingsovereenkomsten. 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 actoren op de hoogte zijn van het
project. De projectindiener argumenteert in de projectaanvraag waarom
geen samenwerking opgezet is.
b. 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 de gemeente, het OCMW 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

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.
De projecten worden beoordeeld door een adviesgroep samengesteld uit een aantal
deskundigen uit relevante sectoren en de dienst Welzijn, aangeduid door de deputatie,
en 3 provincieraadsleden als waarnemers, aangeduid door de provincieraad. Het
secretariaat wordt waargenomen door de dienst Welzijn. De leden van deze adviesgroep
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adviseren de deputatie in haar beslissing. Het advies bevat een rangschikking van de
ingediende subsidieaanvragen op basis van volgende beoordelingscriteria (aanvullend op
de vermelde voorwaarden in art 4):
beoordelingscriteria
1. diversiteit van partners
2. kwaliteit van de acties
3. aanwezigheid van
samenwerkingsovereenkomsten
4. doelgroepoverschrijdend/diverse
doelgroepen
5. dwarsverbanden tussen wonen,
zorg en welzijn
6. De mate van betrokkenheid vanuit
de provincie

Wegingscoefficiënt
15
35
10
15
15
10

Projecten komen in aanmerking als deze op criterium 1, 2, 4 en 5 telkens minstens 50%
behalen.
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 maximumsubsidie 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 loonkosten. Binnen de begrootte kostprijs wordt de
loonkost 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
De provinciale subsidie wordt uitbetaald over drie, vier of vijf jaar. De uitbetaling gebeurt
in jaarlijkse schijven. Jaarlijks kan de schijf niet meer bedragen dan 40% van het
begrootte subsidiebedrag van het volledig project. Het saldo van het project (minimum
15% van het totale begrootte subsidiebedrag) 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. De som
van de voorschotten en het saldo kan niet meer bedragen dan 60% van de totale
kostprijs van het project. Het totale 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
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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. Loonkosten 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
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
Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 15 september 2013
62. Wijziging van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
jeugdverblijfscentra
Dienst en referte : Welzijn P10/8/4/10/2
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Brugge, 25 november 2010
Dames en Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, de wijziging dd. 25.11.10 van het provinciaal reglement betreffende
de subsidiëring van jeugdverblijfscentra.
Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

Namens de deputatie,
De gedeputeerde voor Jeugd, Welzijn en
Wonen,
Dirk De fauw

WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRONG
VAN JEUGDVERBLIJFCENTRA

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

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (bovenlokale taakbehartiging) en 42
§3 (de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast);
het provinciaal jeugdbeleidsplan 2008-2013;
het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid;
het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdverblijfscentra in WestVlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden;
bij de subsidiëring is aangewezen gebleken strikte modaliteiten vast te stellen;
het advies van de provinciale jeugdraad over de wijziging van het provinciaal
reglement houdende subsidiëring van infrastructuur van jeugdverblijven
het voorstel van de deputatie,

Artikel 1
Artikel 4.1 wordt vervangen door:
4.1 Een jeugdverblijf kan een subsidie ontvangen:
• van maximum 40 % van de geraamde subsidiabele kosten met een maximumsubsidie
van 25.000 euro per dossier voor specifieke uitgaven i.v.m. duurzaam (ver)bouwen;
• van maximum 40 % van de geraamde subsidiabele kosten met een maximumsubsidie
van 25.000 euro per dossier voor specifieke uitgaven i.v.m. maatregelen om de
toegankelijkheid te waarborgen, voor personen met een handicap, tot het
jeugdverblijf en de onmiddellijke omgeving, de slaap- en sanitaire voorzieningen en
de gemeenschappelijke ruimten.
Art. 2
Artikel 6 wordt vervangen door:
Art. 6 Aanvraag
De aanvraag wordt schriftelijk gericht aan de Gouverneur en de leden van de Deputatie
van de Provincie West-Vlaanderen, ter attentie van de Dienst Welzijn, en altijd vóór de
aanvang der werken.
Bij de aanvraag dienen volgende stukken voorgelegd:
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a) een afschrift van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad wanneer het gaat om een rechtspersoon, of in de andere gevallen
eventueel het huishoudelijk reglement;
b) plannen, lastenboeken, bestekken, prijsoffertes, maar steeds uitgesplitst volgens de
aard der kosten, hetzij algemene werken, energie-, milieu- of waterbesparende
maatregelen en maatregelen om de toegankelijkheid te waarborgen (cfr. art. 4.1);
c) de erkenning door Toerisme Vlaanderen;
d) een toegankelijkheidsadvies, afgeleverd door een toegankelijkheidsbureau, erkend
door de Deputatie.
e) een advies, afgeleverd door de provinciale dienst Duurzaamheid. Dit wordt
aangevraagd via het Woonloket van de dienst Welzijn (www.westvlaanderen.be/woonloket), in het geval van specifieke uitgaven i.v.m. duurzaam
(ver)bouwen.
Zolang de aanvraag niet alle elementen bevat, is hij onontvankelijk.
Art. 3
Artikel 7.3 wordt vervangen door:
7.3 De uitbetaling van het saldo gebeurt na voorlegging van de nodige
verantwoordingsstukken:
a) facturen, met een overzichtstabel, uitgesplitst per subsidierubriek (algemene werken,
kosten toegankelijkheid, kosten milieubesparende maatregelen);
b) een eindcontrolerapport, afgeleverd door een toegankelijkheidsbureau, erkend door de
Deputatie;
c) een eindcontrolerapport, afgeleverd door de provinciale dienst Duurzaamheid, in het
geval van specifieke uitgaven i.v.m. duurzaam (ver)bouwen;
d) een verslag omtrent de gevoerde publiciteit aangaande de steun vanwege de
provincie.
Art. 4
Artikel 8.2 wordt vervangen door:
8.2 Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011 en is voor het eerst van
toepassing op de aanvragen ingediend vanaf die datum. Onverminderd de toepassing
ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2014, wordt dit reglement met zijn
wijzigingen opgeheven op 31 december 2013.
Brugge, 25 november 2010
de provinciegriffier
Hilaire Ost

de voorzitter
Jean de Bethune

63. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een projectsubsidie voor
initiatieven met een doelstelling inzake opvoedingsondersteuning in WestVlaanderen
Dienst en referte : Welzijn P10/8/5/31
Brugge, 25 november 2010
Dames en Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement houdende de toekenning van een
projectsubsidie voor initiatieven met een doelstelling inzake opvoedingsondersteuning in
West-Vlaanderen.
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Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,

Namens de deputatie,
De gedeputeerde voor Jeugd, Welzijn en
Wonen,

Patrick Delanoeye

Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE DE TOEKENNING VAN EEN
PROJECTSUBSIDIE VOOR INITIATIEVEN MET EEN DOELSTELLING INZAKE
OPVOEDINGSONDERSTEUNING 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 van provinciale reglementen) en
193 (adviesraden);
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 aanwending van subsidies en op het
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
initiatieven inzake opvoedingsondersteuning een impuls verdienen en dit door een
provinciaal reglement voorzien kan worden;
het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid;
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen
Artikel 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
projectsubsidie verlenen aan organisaties die projecten opzetten inzake
opvoedingsondersteuning (OO).
Met “opvoedingsondersteuning” wordt bedoeld: de laagdrempelige, gelaagde
ondersteuning van ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van
kinderen. Het bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en
opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden.
Art. 2
De aanvrager moet een vereniging, zonder commercieel karakter, of een vereniging
zonder winstoogmerk zijn;
Art. 3: Projectvoorwaarden:
3.1 het project moet een duidelijke bijdrage leveren aan of bestaan uit:
a. de netwerkvorming inzake OO, en/of
b. de deskundigheidsbevordering van ouders/opvoeders/opvoedingsondersteuners inzake
OO.
3.2 het project moet plaatsvinden binnen West-Vlaanderen;
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3.3 de startdatum van het project dient te vallen minstens twee maanden na een van de
officiële indiendata, vermeld in artikel 4 en maximum zes maanden na die officiële
indiendatum. Projecten die starten voor die datum komen niet in aanmerking voor de
premie;
3.4 de middelen van de toegekende provinciale projectsubsidie dienen verantwoord te
worden binnen een jaar na de startdatum van het project;
3.5 indien de aanvrager, of de partner(s) binnen het project, een bestaande organisatie
is (zijn), moet door het voorleggen van een activiteitenverslag van het voorafgaande jaar
aangetoond worden dat het project nieuw is en geen deel uitmaakt van de reguliere
werking van aanvrager of partner(s);
3.6 een regionale uitstraling hebben, hetzij door een duidelijke en ruime publiciteit, hetzij
door het voorbeeldstellend karakter van het project;
3.7 subsidiëring van het project op basis van dit reglement sluit elke andere provinciale
subsidie uit voor dit project;
3.8 de aanvrager moet in de aanvraag duidelijk maken op welke wijze de resultaten van
het project ruim bekend zullen gemaakt worden en levert achteraf hier ook het bewijs
van.
Hoofdstuk 2 : Aanvraag projectondersteuning
Art. 4
De aanvraag tot het bekomen van een projectsubsidie OO wordt op straffe van verval ten
laatste op 1 mei of 1 december ingediend in 1 schriftelijk exemplaar en via mail, op
volgend adres: de Deputatie van Provincie West-Vlaanderen, dienst welzijn, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Mailadres:
opvoedingsondersteuning@west-vlaanderen.be
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);
- een motivering die aantoont dat het geplande project niet valt binnen de reguliere
werking, indien de aanvraag uitgaat van reeds bestaande organisaties.
Onvolledige aanvragen worden, op voorwaarde dat ze vervolledigd worden, meegenomen
naar een volgende adviesronde.
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. 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 premie wordt toegekend.
Art. 6
De adviesgroep is samengesteld uit ambtenaren van de dienst Welzijn, een aantal
externe deskundigen inzake OO aangeduid door de deputatie en 3 provincieraadsleden
als waarnemers, aangeduid door de provincieraad. Maximum 2/3 van de leden van de
adviesgroep zijn van hetzelfde geslacht.
De voorzitter wordt gekozen uit de adviesgroep. Het secretariaat wordt waargenomen
door de dienst Welzijn.
Art. 7
De deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken instellen of laten
instellen die noodzakelijk blijken voor het toekennen of uitbetalen van de projectsubsidie.
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Hoofdstuk 3 : Projectsubsidie
Art. 8: Subsidie:
De subsidie kan slechts één maal toegekend worden aan hetzelfde project en bedraagt
maximum 60% van de gestaafde kosten van het volledige project, met een maximum
van 10.000 euro.
Indien de gestaafde kosten lager zijn dan de geraamde kosten of indien er bijkomende
inkomsten zijn, dan bedraagt de subsidie 60% van de gestaafde kosten.
Na aftrek van de diverse inkomsten en de provinciale tussenkomst, mag het project geen
batig financieel saldo/winst opleveren.
Art. 9
De projectsubsidie dient aangewend te worden voor loon- en/of werkingskosten
(exclusief afschrijvingen). Investeringen (in onroerende goederen en duurzame roerende
goederen) worden niet als werkingskosten aanzien.
Art. 10: Uitbetaling:
10.1 Na goedkeuring door de deputatie tot toekenning van de projectsubsidie OO wordt
50 % van de subsidie uitbetaald bij wijze van voorschot.
10.2 Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de vereiste
bewijsstukken. Deze bewijsstukken moeten binnen twee maanden na beëindiging van het
project worden ingediend:
- 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 resultaten- en evaluatieverslag met een omschrijving op welke wijze de
resultaten algemeen bekend gemaakt werden/worden.
Art. 11
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 terugvordering van de verleende subsidies.
Hoofdstuk 4 : Projectsubsidie aan regionale welzijnsraden
Art. 12
12.1 In afwijking op de procedure en subsidiëring van de projecten OO, omschreven in
de artikels 3.3 tot en met 8 en artikel 10, wordt een projectsubsidie van maximum
12.500 euro toegekend aan de regionale welzijnsraad, die geen door de Vlaamse
Gemeenschap erkende centrumstad op zijn grondgebied heeft. Deze middelen moeten
eveneens aangewend worden voor de doelstellingen omschreven in artikels 1 en 3.1.
12.2 Het bedrag wordt toegekend na goedkeuring van:
- een overzichtsstaat van alle uitgaven en alle inkomsten van het project;
- de bewijsvoering van de gemaakte kosten. Deze moet gedateerd zijn, de aanvrager als
schuldenaar vermelden en duidelijk de kosten omschrijven;
- een inhoudelijk resultaten- en evaluatieverslag met een omschrijving op welke wijze de
resultaten algemeen bekend gemaakt werden/worden.
Dit alles over het afgelopen kalenderjaar.
12.3 De projectsubsidiëringen omschreven in hoofdstukken 3 en 4 zijn cumuleerbaar,
voor zover het verschillende initiatieven betreft.
Hoofdstuk 5 : Slotbepaling
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Art. 13
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2013.
Brugge, 25 november 2010
De provinciegriffier,
Hilaire OST
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 11 van 24-12-2010

64. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur)
65. Provinciaal reglement toelagen om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid ten aanzien van andere culturen
te verhogen
66. Provinciaal reglement voor de subsidiering van projecten in het zuiden
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64. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur)
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen
Brugge, 9 december 2010
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, besluit dd. 9 december 2010, 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, nr1 van 2009 en nr4 van 2009.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De adviseur

De gedeputeerde voor ruimtelijke planning
Patrick Van Gheluwe

Stephaan Barbery

OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN (NIEUWE KANDIDATUUR)
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, 26 maart 2009 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
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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,
nr1-2009 en nr4-2009 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 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 2 december 2010;
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 Rik Rousseau voor Grontmij
Artikel 2:
De wijziging op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit.
Brugge, 9 december 2010.
De provinciegouverneur,
Paul BREYNE
65. Provinciaal reglement toelagen om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid ten aanzien van andere culturen
te verhogen
Dienst en referte : welzijn/Noord-Zuid
Brugge
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement toelagen om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid ten aanzien van andere culturen te
verhogen
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye
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PROVINCIAAL REGLEMENT TOELAGEN OM HET DRAAGVLAK VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VERDRAAGZAAMHEID TAV ANDERE CULTUREN
TE VERHOGEN
Beslissing van de Provincieraad van 23 september 2010
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

het provinciedecreet, inzonderheid het artikel 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en het artikel 42 §3 (vaststellen van provinciale
reglementen)
het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm
van provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12/05/05 en latere
wijzigingen
de functie van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum om het educatief werk van
organisaties, groepen en individuen die actief werken aan de Noord-Zuidverhouding en
duurzame ontwikkeling te ondersteunen en bevorderen;
het doel van het provinciaal Noord-Zuidbeleid om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid tav andere culturen in WestVlaanderen te verhogen
de beleidsbrief Noord-Zuid, goedgekeurd in deputatie van 22 januari 2009
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
DEEL 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1 – SOORTEN SUBSIDIES
Art. 1
Binnen de perken van de kredieten, die op het budget van de provincie West-Vlaanderen
worden voorzien, zijn er twee soorten subsidies:
§1 subsidies die verleend worden in het kader van de ondersteuning van een NoordZuidevenement
§2 subsidies die verleend worden in het kader van de aanmaak en verspreiding van
educatieve producten over het Noord-Zuidthema.
HOOFDSTUK 2 – DOELSTELLINGEN
Art. 2
Met
dit
reglement
wil
de
Provincie
West-Vlaanderen
het
draagvlak
voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid in West-Vlaanderen t.a.v. andere culturen
verhogen.
Met de subsidie in het kader van de ondersteuning van een Noord-Zuidevenement wil het
provinciebestuur West-Vlaamse evenementen ondersteunen die de bezoeker op een
laagdrempelige manier willen informeren en sensibiliseren over Noord-Zuidthema’s en
ontwikkelingssamenwerking.
Met het stimuleren en ondersteunen van de aanmaak van nieuwe educatieve producten wil
het provinciebestuur mee helpen aan de kwalitatieve uitbreiding van het educatief aanbod
i.v.m. mondiale vorming in de provincie West-Vlaanderen. In het kader van dit reglement
wordt een gedifferentieerd aanbod nagestreefd, zowel wat betreft doelgroep, aanpak als
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inhoud. Het educatief product kan verschillende vormen aannemen (een educatieve koffer,
een CD-rom, een educatief spel,…) en zich richten naar verschillende doelgroepen.
HOOFDSTUK 3 – TOEPASSINGSGEBIED
Art. 3
§ 1 Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking: lokale openbare
besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw’s. De aanvragende organisatie
moet werkzaam zijn in West-Vlaanderen en/of initiatieven ontwikkelen ten gunste van de
vergroting van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid t.a.v.
andere culturen in West-Vlaanderen.
§ 2 Natuurlijke personen en feitelijke verenigingen komen enkel in aanmerking voor de
subsidies in het kader van de aanmaak van educatieve producten.
Art. 4
Aanvragen worden als onontvankelijk beschouwd wanneer ze:
• voor hetzelfde voorwerp, reeds gesubsidieerd worden door een ander provinciaal
reglement;
• een hoofdzakelijk winstgevend oogmerk hebben of georganiseerd worden door een
commerciële organisatie;
• als doel hebben om fondsen te werven voor een bepaald project of campagne;
• gericht zijn op ledenwerving;
• de controle van de Provincie niet aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de
activiteiten.
DEEL 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN PER SOORT SUBSIDIE
HOOFDSTUK 4 - SUBSIDIES DIE VERLEEND WORDEN IN HET KADER VAN DE
ONDERSTEUNING VAN EEN NOORD-ZUIDEVENEMENT
Art. 5
Een aanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het evenement informeert en sensibiliseert op een creatieve en laagdrempelige manier
bezoekers over Noord-Zuidverhoudingen en Noord-Zuidthema’s;
• het evenement vindt plaats in de provincie West-Vlaanderen;
• het evenement heeft een regionale uitstraling;
• de aanvrager voert een duidelijke en ruime publiciteit in minimum 3 West-Vlaamse
gemeenten;.
• het evenement is voor iedereen toegankelijk eventueel mits een billijke persoonlijke
financiële bijdrage;
• het evenement richt zich naar de brede bevolking en niet enkel naar de eigen leden van de
organisatie of koepel;
• Het evenement beoogt een bereik van minimum 1.000 bezoekers.
Art. 6
De deputatie beslist op basis van volgende criteria:
• de initiatiefnemer besteedt aandacht aan de inhoud van het evenement en schakelt
kwalitatief sterke werkwinkels, theatervoorstellingen, tentoonstellingen in. Activiteiten die
opgenomen zijn in het aanbod van Kleur Bekennen strekken tot aanbeveling;
• een gezond evenwicht tussen animatieve en educatieve activiteiten wordt bewaakt;
• in functie van een zo groot mogelijk bereik strekt een breed samenwerkingsplatform tot
aanbeveling;
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•

het evenement wordt op een duurzaam verantwoorde manier opgezet
Art. 7: Verloop van het dossier
§ 1 De aanvraag van een subsidie dient ten laatste drie maanden voor de aanvang van het
evenement op de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan de deputatie van
de Provincie West-Vlaanderen, p/a Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat
22, 8800 Roeselare. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde begroting van inkomsten,
uitgaven en eventuele andere subsidiekanalen toegevoegd.
§ 2 De deputatie bepaalt een maximumsubsidie, op basis van de geraamde kosten en van
de onder artikel 5 en 6 vermelde criteria.
De subsidie heeft betrekking op informatieve, educatieve en culturele activiteiten op het
evenement zelf. De subsidie heeft geen betrekking op huur van zalen of terreinen,
drukwerk, catering, praktische omkadering, huur klank en licht, EHBO-standen.
De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt max. 50% van de reële kosten die
in aanmerking komen met een maximum van 3.000 euro.
De deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de aanvrager. De
uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de initiatiefnemende organisatie.
§ 3 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de
juistheid der verstrekte gegevens.
Het evenement moet vrij toegankelijk zijn voor inspectie door personeelsleden van het
Provinciaal Noord-Zuid Centrum.
§ 4 Op het evenement moet de begunstigde de ruimte geven voor het opzetten van een al
dan niet bemande informatiestand van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum.
§ 5 Na afsluiting van het evenement moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het evenement weergeeft
• facturatie van de informatieve, educatieve en culturele activiteiten (gebundeld en met
een overzichtstaat)
• het verslagformulier provinciale herkenbaarheid volledig ingevuld en ondertekend en
met de nodige bewijsstukken.
Deze documenten dienen te worden ingediend binnen de twee maanden, volgend op de
vooraf bepaalde einddatum van het evenement.
Na het indienen van deze bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.
HOOFDSTUK 5 - SUBSIDIES DIE VERLEEND WORDEN IN HET KADER VAN DE
AANMAAK EN VERSPREIDING VAN EDUCATIEVE PRODUCTEN OVER HET NOORDZUIDTHEMA

Art. 8
Een aanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het educatief product heeft een sensibiliserend en educatief karakter en is erop gericht bij
te dragen tot een positieve instelling t.o.v. de Noord-Zuidproblematiek en andere culturen
in de brede zin;
• het educatief product wordt op een actieve en verscheiden manier bekend gemaakt aan de
doelgroepen waarvoor het educatief product bedoeld is.
• in het kader van het promotieplan wordt samen met het Provinciaal Noord-Zuid Centrum
een lancerings- en vormingsmoment voor de doelgroepen en de pers georganiseerd. De
aanvrager is verplicht om hier zijn medewerking aan te verlenen.
• de aanvrager voert een duidelijke en ruime publiciteit in minimum 3 West-Vlaamse
gemeenten;
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Art. 9
De deputatie beslist op basis van volgende criteria:
• de initiatiefnemer maakt gebruik van vernieuwende, ervaringsgerichte methodieken
om de gebruiker actief bij de Noord-Zuidthematiek te betrekken;
• het educatief product wordt gerealiseerd in een proces waarbij de doelgroep betrokken
wordt;
• het educatief product voldoet aan de kwaliteitsindicatoren voor mondiale vorming
zoals beschreven in de publicatie “Kwaliteitsindicatoren voor Mondiale Vorming”,
VLOR, Antwerpen, 2002 in bijlage;
De deputatie kan te allen tijde andere stukken opvragen die nodig zijn voor de beoordeling
van de aanvraag en de toekenning van de subsidie.
Art. 10
De aanvrager doet tijdens de ontwikkelingsfase van het product minstens 1 keer beroep op de
inhoudelijke en methodische feedback van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum.
Art. 11
De aanvrager stelt één exemplaar van het educatief product gratis ter beschikking van het
Provinciaal Noord-Zuid Centrum.
Art. 12: Verloop van het dossier
§ 1 De aanvragen gebeuren ten laatste drie maanden voor de aanvang van het
productieproces aan de hand van het aanvraagformulier tot het bekomen van een provinciale
subsidie in het kader van de aanmaak van een educatief product en de bijhorende
kwaliteitsfiche. De formulieren worden gericht aan de deputatie van de Provincie WestVlaanderen, p/a Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare. Bij
de aanvraag wordt een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven en eventuele andere
subsidiekanalen toegevoegd.
§ 2 De deputatie bepaalt een maximumsubsidie, op basis van de geraamde kosten en van de
onder artikel 8 en 9 vermelde criteria. De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen
bedraagt max. 50% van de aanmaakkosten van het product met een maximum van 3.000
euro. Als voorschot wordt 60 % van de toelage uitbetaald. Enkel de prestaties/leveringen die
via factuur kunnen bewezen worden, komen in aanmerking. De loonkosten van de aanvrager
worden uitgesloten. De deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de
aanvrager. De uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de initiatiefnemende
organisatie of persoon.
§ 3 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de
juistheid der verstrekte gegevens.
§ 4 Na afsluiting van het productieproces moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van de aanmaak, verspreiding en
gebruik van het product weergeeft;
• facturatie van de aanmaakkosten (gebundeld en met een overzichtstaat);
• het verslagformulier provinciale herkenbaarheid volledig ingevuld en ondertekend en met
de nodige bewijsstukken.
Deze documenten dienen te worden ingediend binnen de twee maanden, volgend op de
vooraf bepaalde einddatum van het productieproces.
Na het indienen van deze bewijsstukken zal het saldo van de resterende 40 %
uitbetaald worden.
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DEEL 3 - SLOTBEPALINGEN
Art. 13
Indien het evenement niet kan plaatsvinden of indien het product niet kan gerealiseerd
worden, of indien de gegevens, die bij de aanvraag werden verstrekt veranderd zijn, brengt
de organisatie de provincie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Elke wijziging kan onderwerp
zijn van een vernieuwde advisering en goedkeuring.
Art. 14
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, of de kosten niet
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van
het evenement of productieproces, of de subsidie frauduleus aangewend wordt, dan kan het
subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en worden de organisaties
uitgesloten van elke provinciale subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met
ingang van de beslissing van de deputatie.
Art. 15
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
Art. 16
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en wordt opgeheven op 31 december 2013
66. Provinciaal reglement voor de subsidiering van projecten in het zuiden
Dienst en referte : welzijn/Noord-Zuid
Brugge
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten in het
Zuiden
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor jeugd,
huisvesting en welzijn,
Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN IN HET
ZUIDEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
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-

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen) en 193
(adviesraden);
de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van
sommige subsidies (artikel 4);
Het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale
herkenbaarheid inzonderheid artikel 13;
het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000
betreffende de controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
het voeren van een projectenbeleid sinds 1971;
het bereiken en behouden van de 0.7% norm sinds 1990;
de goedkeuring van de groeilijn voor de stijging van het budget voor rechtstreekse
steun aan projecten in het Zuiden tot 1% van de gewone begroting in 2015;
opgenomen in de beleidsbrief goedgekeurd op 22 januari 2009;
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
1. Toepassingsgebied
Artikel 1:
Binnen de perken van het budget, verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan
projecten in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen enerzijds
initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken en anderzijds de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen bevorderen.
De deputatie kan beslissen noodhulp toe te staan voor dringende humanitaire hulp in een
crisissituatie. (deel 5 art. 14)
2. Definities
Officiële ontwikkelingshulp (=Official Development Assistance, ODA): is de overdracht van
leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden.
De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) houdt jaarlijks bij
hoeveel officiële ontwikkelingshulp (ODA) landen verstrekken, en hoe de officiële
ontwikkelingshulp wordt uitgegeven.
De Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (=DAC, Development Assistance Committee)
van de OESO is een internationaal forum waar donorlanden en multilaterale organisaties zoals
de Wereldbank en de Verenigde Naties, samenkomen om de armoede in partnerlanden te
bestrijden en de Millenniumdoelstellingen te bereiken. De DAC brengt elk jaar het Rapport
Ontwikkelingssamenwerking (Development Co-operation Report) uit.
Het Zuiden: landen die voorkomen op de lijst van de Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking die om de drie jaar wordt vastgelegd door de OESO (DAC lijst
van ODA)
3. Voorwaarden voor subsidies aan projecten
Art. 2:
Een project in het Zuiden moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het uiteindelijke doel hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
leefomstandigheden en/of de maatschappelijke positie van een groep mensen;
• uitgevoerd worden door een lokale organisatie in het zuiden;
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•

uitgevoerd worden in een land dat voorkomt op de lijst van de Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking van de OESO (DAC lijst van officiële ontwikkelingshulp);
voor iedereen toegankelijk zijn of gericht zijn op een duidelijk afgebakende doelgroep.

Art. 3:
De organisatie die een subsidieaanvraag indient moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• een feitelijke vereniging of vzw zijn met contactpersoon in West-Vlaanderen;
• voor dit project een organisatie in het Zuiden vertegenwoordigen die het project realiseert;
• een draagvlak hebben in West-Vlaanderen door het opzetten van sensibiliserende en/of
educatieve acties in functie van het project;
• een eigen rekeningnummer hebben in België.
Art. 4:
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
• lonen, reis- en verblijfskosten en onkosten van buitenlandse projectmedewerkers;
• studiebeurzen;
• kosten die eigen zijn aan de reguliere, permanente of gewone werking van de organisatie
in het zuiden.
Art. 5:
Projecten dienen aandacht te hebben voor de criteria zoals hieronder opgesomd. De bevoegde
adviescommissie (art. 8) houdt met deze criteria rekening om de inhoudelijke kwaliteit van
het project te beoordelen in functie van de geformuleerde doelstellingen en een advies te
formuleren.
• Het project biedt een antwoord op lokaal vastgestelde basisbehoeften.
• Het project levert een bijdrage tot maatschappelijke emancipatie.
• De lokale bevolking participeert aan het tot stand komen van het project.
• Het project wordt democratisch bestuurd.
• Er is aandacht voor toegankelijkheid: fysieke bereikbaarheid, financiële drempels,
begrijpbare informatie…
• Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van het project zowel in de opstartfase als na
beëindiging.
• Het project streeft naar duurzaamheid.
• Er is aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
• Het project heeft een multidisciplinair karakter.
• Er zijn samenwerkingsinitiatieven en/of aandacht voor netwerking.
• Er is een evolutie in de projectaanvragen van de indieners.
• Conclusies worden getrokken uit (leer-)processen van vorige projecten.
• De schaalgrootte van het project is relevant.
• Er is een uitgewerkte en realistische fasering/planning.
• Er is een degelijke en realistische begroting.
• Er is een realistische verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde subsidie.
• Er is een realistische verhouding tussen de kosten en de baten van het gehele project.
• Er is een financiële of logistieke inbreng van de lokale organisatie en/of doelgroep in het
zuiden.
• Er zijn andere inkomstenbronnen.
4. Verloop van een dossier voor subsidies aan projecten
Art. 6:
De aanvraag van een projectsubsidie gebeurt in het Nederlands en dient op de daartoe
bestemde formulieren gericht te worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, te 8800 Roeselare.
Art. 7:
De subsidieaanvraag van het project wordt v r de aanvang van het project ingediend bij het
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provinciebestuur en moet meteen in zijn totaliteit worden ingediend. Kosten komen pas in
aanmerking voor betoelaging, indien ze gemaakt zijn na de datum van volledige indiening van
de aanvraag.
Art. 8:
De aanvraag wordt voorgelegd aan een commissie, die advies uitbrengt aan de deputatie over
goedkeuring, het eventuele subsidiebedrag en de eventuele opsplitsing in meerdere schijven.
De adviescommissie brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (art. 5).
De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie.
De adviescommissie, aangesteld door de deputatie, is samengesteld uit
• personeelsleden van de dienst Welzijn;
• maximum 5 externe deskundigen;
• 3 waarnemers aan te duiden door de Provincieraad
Er dienen steeds minstens 3 externe deskundigen aanwezig te zijn om geldig advies uit te
brengen.
Ten hoogste twee derde van de leden van de commissie is van hetzelfde geslacht en er wordt
steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit in ervaringen betreffende continenten
en thema’s.
De leden worden voorgedragen door de dienst welzijn.
De deputatie bekrachtigt om de 6 jaar de nieuwe samenstelling van de commissie. De termijn
van de samenstelling van de commissie volgt de legislatuur van de provincie + 1 jaar.
Art. 9:
De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie op basis van de geraamde kosten en van de
onder artikel 5 vermelde criteria met een maximum van 12.500 euro per schijf.
De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt nooit meer dan 90% van de reële
kosten van het desbetreffende project.
De deputatie beslist over het aantal schijven dat aan een project wordt uitbetaald met een
maximum van 1 schijf per jaar en een maximum van 3 schijven per project.
De deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de aanvrager en aan de
leden van de adviescommissie.
Art. 10:
Projecten die meegefinancierd worden door de Europese, Belgische of Vlaamse overheid
kunnen maximum de helft van hun eigen inbreng gesubsidieerd krijgen.
Art 11:
Indien de projectsubsidie uit één schijf bestaat, wordt de subsidie uitbetaald met een
voorschot van 80 % en een saldo van 20 % van het toegekende bedrag. Dit saldo wordt pas
uitbetaald nadat voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 12.
Indien aan het project een tweede of derde schijf toegekend wordt, wordt enkel voor de
laatste schijf een voorschot van 80 % betaald en een saldo van 20% nadat voldaan is aan de
voorwaarden vermeld in artikel 12. De voorafgaande schijven worden integraal als voorschot
uitbetaald.
De uitbetaling gebeurt op een Belgische rekening, op naam van de aanvragende organisatie.
De aanvragende organisatie is verantwoordelijk om het bedrag over te schrijven naar het
buitenland op eigen kosten.
Art. 12:
Volgende documenten moeten worden voorgelegd, voordat een tweede of derde schijf kan
worden uitbetaald en voordat de uitbetaling van het saldo (bij afsluiting van een project) kan
gebeuren:
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•

een bewijs van overschrijving van de subsidie naar het project in het zuiden en/of in geval
van aankoop van goederen, een bewijs van aankoop en een bewijs dat de goederen in het
project geleverd werden;
een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding waar alle
facturen en bewijzen bijgehouden worden;
een financieel verslag met inkomsten en uitgaven;
een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het project weergeeft,
ondersteund met fotomateriaal;
een verslag van de educatieve/sensibiliserende acties in verband met dit project in WestVlaanderen en van de eventuele financiële acties in West-Vlaanderen.

Deze documenten moeten worden ingediend binnen de 2 jaar na uitbetaling van de vorige
schijf.
Art. 13:
De deputatie kan door de Dienst Welzijn sectie Noord-Zuid alle controle en nazicht laten
uitoefenen met het oog op de juistheid der verstrekte gegevens.
5. Noodhulp
Art. 14:
De noodhulp situeert zich in een land dat voorkomt op de DAC lijst van officiële
ontwikkelingshulp.
Voor de aanvraag van noodhulp moet geen projectaanvraagformulier ingediend worden.
De noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld voor de aankoop en levering van
levensnoodzakelijke producten (voedsel, geneesmiddelen, onderdak, reddingsapparatuur) of
voor de financiering van de wederopbouw na een crisissituatie.
6. Slotbepalingen
Art. 15:
Indien het goedgekeurde project of de noodhulp niet kan plaatsvinden of indien de gegevens
die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, brengt de aanvragende organisatie de
provincie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Elke wijziging kan aanleiding geven tot een
vernieuwde advisering en goedkeuring.
Art. 16:
Het subsidiebedrag kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien:
• de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel;
• de subsidie frauduleus aangewend wordt;
• de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de in artikel 12 vermelde termijn, met
uitzondering van noodhulp
Bovendien wordt de aanvragende organisatie in bovenstaande situaties uitgesloten van elke
provinciale subsidie voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing
van de deputatie in verband met de terugvordering.
Indien het verleende voorschot de gemaakte kosten overstijgt, dan zal het teveel ontvangen
voorschot teruggevorderd worden.
Art. 17:
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen.
Art. 18:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2013.
Brugge,
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De provinciegriffier,
Hilaire OST
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De voorzitter,
Jean DE BETHUNE
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