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

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1 van 31 januari 2011

1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 december 2010
2. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2010
3. Consulaten: Algerijnse Demokratische Republiek
4. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“Ijzergedenkteken van Koning Albert”
5. Provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
6. Uitvoeringsbesluit in toepassing van het provinciaal reglement met betrekking tot
het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
7. Provinciaal Reglement betreffende investeringssubsidies 100 jaar Groote Oorlog
in West-Vlaanderen
8. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
27 januari 2011

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2011

1

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

1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 december 2010
Dienst en referte: Griffie
Brugge,
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.23 december 2010 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier (afwezig),
de Financieel Beheerder
(get.) Patrick Braet

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 23 DECEMBER 2010
In de vergadering van de provincieraad dd. 23/12/2010 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleiputten te
Meulebeke

2.

Verlengen van de termijn voor het definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Leugenboombos te Koekelare

3.

Verlengen van de termijn voor het definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan Vorsevijvers te Wingene

4.

Machtiging verlenen tot aankoop (7ha 01a 30ca) en gedeeltelijke wederverkoop (91a
85ca) van gronden te Ieper en Zonnebeke ter uitbreiding van het provinciaal domein
Gasthuisbossen (totale aankoopprijs: 175.325 EUR, te verhogen met 35.065 EUR
pachtverbrekingsvergoeding)

5.

Machtiging verlenen tot verwerving van de gedesaffecteerde spoorlijn 74 DiksmuideNieuwpoort (Frontzate) voor de inrichting van een fiets- en wandelroute
(aankoopprijs: 534.000 EUR)
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6.

Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht voor het ontwerp en de uitvoering van een interactief doe- en
belevingscentrum rond voeding project Thought 4 Food voor de Provincie WestVlaanderen, met raming ten bedrage van 450.000 EUR (incl. BTW)

7.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de eerstvolgende algemene vergadering
van vzw museumplatform Westhoek, met het oog op de ontbinding van deze vzw en
het bepalen van het stemgedrag

8.

Vaststellen van het provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van
audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal

9.

Opheffen van het provinciaal subsidiereglement dd. 27 juni 2002 en latere wijzigingen
voor toelagen aan politieke vertegenwoordigingen in de provincieraad van WestVlaanderen

10.

Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Van Houcke NV te
Jabbeke

11.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening
kleinstedelijk gebied Knokke-Heist

12.

Goedkeuren van het mobiliteitscharter/intentieverklaring tussen de provincie WestVlaanderen en het Vlaams Gewest

13.

Vaststellen van het provinciaal reglement met betrekking tot investeringsprojecten
100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen

14.

Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: restauratie interieur fase 5B lot 3: technieken (deel 1) in de
Sint-Salvatorskathedraal te Brugge met raming ten bedrage van 363.903,51 EUR (incl.
BTW)

15.

Akte nemen 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

16.

Motie van de provincieraad van West-Vlaanderen met betrekking tot de problematiek
van de zonevreemde solitaire woningen

2. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2010
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2010/BW3
Brugge,
VASTSTELLING 3de BUDGETSWIJZIGING 2010
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 22 april 2010 houdende
vaststelling van de derde wijziging van het budget 2010.
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Met de meeste hoogachting
Voor de Provinciegriffier (afwezig),
De Financieel Beheerder,
(get.) Patrick Braet

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

VASTSTELLING VAN DE 3de BUDGETSWIJZIGING VAN HET BUDGET 2010
Bijlage : FIN_BW3_2010
Bijlage : FIN_BW3_2010_toelichting

3. Consulaten: Algerijnse Demokratische Republiek
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2011-PG
Brugge, 23 januari 2011.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
De heer Mohamed Nadjib HAIF SI HAIF benoemd is tot Consul-Generaal van de
Algerijnse Demokratische Republiek 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,
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen
4. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“Ijzergedenkteken van Koning Albert”
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2011-PG
Brugge, 23 januari 2011.
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
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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.
Met de meeste hoogachting,
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
5. Provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
Dienst en referte : cultuur – 2010/CXVI-A1
Brugge,
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het provinciaal reglement met
betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal bekend gemaakt.
Voor de provinciegriffier,
De financieel beheerder,
(get.) Patrick Braet

De provinciegouverneur,
(get.) Paul Breyne

PROVINCIAAL REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET UITLENEN VAN
AUDIOVISUEEL MATERIAAL, KUNSTKOFFERS EN TENTOONSTELLINGSMATERIAAL
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikels 2 en 42
- de provinciale overheid hecht belang aan het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal aan West-Vlaamse jeugd- en
volwassenenorganisaties zonder winstoogmerk, scholen en openbare instellingen en besturen
- het tariefreglement van 21 oktober 2008 inzake de recuperatie van kosten voor het
versturen van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Hoofdstuk I: Doel en definities
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Artikel 1: doel
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent audiovisueel materiaal uit, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal aan West-Vlaamse jeugd- en volwassenenorganisaties zonder
winstoogmerk, scholen en openbare instellingen en besturen, hierna lener-gebruiker
genoemd.
Art.2: definities
§1: de pasjeshouder is de natuurlijke of rechtspersoon die het aanvraagformulier voor het
pasje ondertekent. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.
§2: de lener-gebruiker is de persoon die, met medeweten van de pasjeshouder, het materiaal
komt ophalen en terugbrengen in de uitleenpost.
Hoofdstuk II: Pasje
Art. 3
a. Elke lener-gebruiker dient over een uitleenpasje te beschikken om materiaal te
kunnen reserveren en lenen.
b. Slechts 1 persoon, de pasjeshouder, is verantwoordelijk voor dit pasje.
c. Dit pasje moet bij het afhalen van het materiaal telkens voorgelegd worden door de
persoon die het materiaal komt ophalen
d. Het pasje is gratis en wordt aangevraagd via het aanvraagformulier.
Bij verlies dient een nieuw pasje te worden aangekocht. Dit kost 5 € .
Hoofdstuk III: Huurprijs en principes
Art. 4
a. De kunstkoffers worden gratis uitgeleend.
b. Voor het audiovisueel materiaal wordt een eenheidsprijs per week aangerekend. De
huurprijs bedraagt in principe 0,75 % van de geactualiseerde nieuwwaarde van het
materiaal met een minimum van 2,5 euro.
c. West-Vlaamse toneelverenigingen aangesloten bij “Opendoek vzw – Amateurtheater
Vlaanderen” kunnen de toneelset huren aan de helft van de huurprijs.
d. Voor tentoonstellingsmateriaal wordt de huurprijs als volgt berekend.
- Op basis van eenheidsprijs per dag:
0,25 euro per paneel, spot, sokkel, kader, …
2,50 euro per vitrinekast, vitrinetafel, …
- Op basis van een eenheidsprijs per week:
- 5 euro per podiumelement
e. De huurprijs van het tentoonstellingsmateriaal wordt berekend voor elke dag dat het
gebruikt wordt. Zo zullen de dagen van afhalen en terugbrengen, opstellen en
afbouwen en de openingsreceptie niet worden meegerekend.
f. De huurprijs (inclusief de eventuele boete) wordt gefactureerd na het inleveren en
controleren van het materiaal. Het niet tijdig betalen van de factuur leidt tot het
intrekken van het pasje. De pasjeshouder is verantwoordelijke voor de tijdige betaling
van de factuur.
Hoofdstuk IV: Aanvragen, annulaties en boetes
Art.5
§ 1: De aanvraag voor het reserveren van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal gebeurt bij voorkeur telefonisch of via de website (online boekenwww.west-vlaanderen.be/uitleendienst) zodat meteen alle concrete afspraken gemaakt
kunnen worden over aantal, tijdstip afhalen en terugbrengen.
§ 2: De aanvraag is geldig gereserveerd wanneer zij schriftelijk of elektronisch bevestigd
werd.
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Art.6
Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van
ontvangst. Een aanvraag kan niet langer dan 6 maanden voor de begindatum van uitlening
ingeboekt worden.
Art.7
Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van de bevestigde reservering van materiaal in de laatste
veertien kalenderdagen voor de voorziene datum van afhaling, wordt aan de pasjeshouder
een annulatiefactuur bezorgd. De annulatiekosten zijn gelijk aan de huurprijs van het
geannuleerde. Niet ophalen van een reservatie is gelijk aan een laattijdige annulatie. Ook hier
wordt de boete aangerekend.
Per openingsdag vertraging van het terugbrengen van het materiaal zal een boete ten
bedrage van 25% van de huur (met een minimum van 2,5 €) van het uitgeleende materiaal
worden bijgerekend.
Het niet betalen van de boete leidt tot het intrekken van het pasje.
Hoofdstuk V – Gebruik
Artikel 8
De pasjeshouder is verantwoordelijk voor het geleende materiaal.
Art.9
Alle door de lener-gebruiker geleende materiaal dient afgehaald en teruggebracht te worden
op eigen kosten en op eigen risico in de uitleendienst waar het materiaal gereserveerd werd,
op de afgesproken dagen en uren. De lener-gebruiker dient zich aan te bieden met voldoende
mankracht en met een gesloten personen- of bestelwagen. Het laden en lossen gebeurt
steeds door de lener-gebruiker zelf.
Art.10
De lener-gebruiker verbindt er zich toe het geleende materiaal in geen geval uit te lenen aan
derden.
Art.11
Bij gebruik van het materiaal dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen
aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandelingen strikt nageleefd te worden. Alle
materiaal dient teruggebracht te worden in de staat zoals het uitgeleend werd. De meeste
handleidingen staan online (www.west-vlaanderen.be/uitleendienst)
Art.12
Het provinciebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere
eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het lenen en/of het gebruiken van
het materiaal.
Hoofdstuk VI – Schade, diefstal en verlies
Art.13
De pasjeshouder of de lener-gebruiker stelt de verantwoordelijke van de uitleenpost in
kennis van eventuele tekortkomingen of schade bij de geleende materialen, ook indien zij
zelf daarvoor niet verantwoordelijk zijn.
Art.14
Bij schade veroorzaakt door de lener-gebruiker of bij verlies van materiaal dient een
omschrijving van de schade of het verlies onmiddellijk te worden bezorgd aan de
verantwoordelijke van de uitleenpost, samen met de aanduiding van de oorzaak. De kosten
voor herstelling worden aan de pasjeshouder aangerekend via een factuur door de provinciale
uitleendienst. Bij vervanging van het materiaal wordt de reële waarde aangerekend.
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Art.15
Bij schade of verlies die tijdens de controle, na de uitlening, niet merkbaar was of slechts bij
een volgend gebruik tot uiting komt, kan de Provincie, mits er voldoende bewijzen zijn, een
schadevergoeding van de pasjeshouder eisen.
Art.16
Bij diefstal van het geleende materiaal dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de
politie. Afschrift van deze aangifte dient zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan de
verantwoordelijke van de uitleenpost. De reële waarde van het te vervangen toestel wordt
aan de pasjeshouder aangerekend via een factuur door de provinciale uitleendienst.
Hoofdstuk VII – Algemeen
Art.17
Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik
van de afhaling niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de
provinciale uitleendiensten.
Art.18
Door het aanvragen van een pasjes en het lenen van materiaal verklaart de pasjeshouder
en/of lener-gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en het daaraan
gekoppelde uitvoeringsbesluit en waarborgt de stipte naleving ervan.
Art.19
Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend
schrijven, gericht worden aan de deputatie, uiterlijk vijf dagen nadat het betwiste feit zich
heeft voorgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door de
deputatie beslecht.
Artikel 21
De pasjeshouder en/of leners-gebruikers die dit reglement niet naleven kunnen door de
deputatie van verder lenen uitgesloten worden.
Artikel 22
De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
Artikel 23
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervangt alle vroegere
reglementen betreffende het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal.
Brugge, 23 december 2010
Voor de provinciegriffier(afwezig),
De financieel beheerder
(get.) Patrick BRAET

De voorzitter,
(get.) Jean de BETHUNE

6. Uitvoeringsbesluit in toepassing van het provinciaal reglement met betrekking tot
het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal
Dienst en referte : cultuur – 2011/CXVI-A1
Brugge,
Mevrouwen,
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Mijne heren,
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het uitvoeringsbesluit in toepassing
van het provinciaal reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal,
kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal bekend gemaakt.
Voor de provinciegriffier,
De financieel beheerder,
(get.) Patrick Braet

De provinciegouverneur,
(get.) Paul Breyne

UITVOERINGSBESLUIT IN TOEPASSING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT MET
BETREKKING TOT HET UITLENEN VAN AUDIOVISUEEL MATERIAAL, KUNSTKOFFERS
EN TENTOONSTELLINGSMATERIAAL
Artikel 1 – Adressen verschillende uitleenposten
§ 1: Audiovisueel materiaal:
- Provinciale uitleendienst Brugge, Doornstraat 112, 8200 Sint-Andries, telefoon
050 40 76 76
- Provinciale uitleendienst Kortrijk, PIH, Emiel Clauslaan 3, 8500 Kortrijk,
telefoon 056 22 56 22
- Provinciale uitleendienst Ieper, Provinciehuis Potyze, Zonnebeekseweg 361,
8900 Ieper, telefoon 057 21 56 06
- Provinciale uitleendienst Oostende, Wandelaarskaai 7, 8400 Oostende,
telefoon 059 80 22 96
§ 2: Kunstkoffers:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries,
telefoon 050 40 34 22
- Provinciale uitleendienst audiovisueel materiaal, PIH, Emiel Clauslaan 3, 8500
Kortrijk, telefoon 056 22 56 22 (enkel voor de fluokoffer, de cascadekoffer en
de koffer bouwmeesters)
§ 3: Tentoonstellingsmateriaal:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries,
telefoon 050 40 34 22
Art. 2 – Openingstijden
§ 1: Audiovisueel materiaal: uitleenposten Brugge en Kortrijk en Kunstkoffers (uitleenpost
Kortrijk)
- maandag: 9 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur
- dinsdag: gesloten
- woensdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
- donderdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur
- vrijdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
§ 2: Audiovisueel materiaal: uitleenpost Ieper en Oostende
- maandag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
- dinsdag: gesloten
- woensdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
- donderdag: gesloten
- vrijdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
§ 3: Tentoonstellingsmateriaal en Kunstkoffers (uitleenpost Provinciehuis Boeverbos)
- maandag: 9 tot 12 uur en 13.45 tot 16 uur
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-

dinsdag: 9 tot 12 uur en 13.45 tot 16 uur
woensdag: 9 tot 12 uur en 13.45 tot 16 uur
donderdag: 9 tot 12 uur en 13.45 tot 16 uur
vrijdag: 9 tot 12 uur en 13.45 tot 16 uur

§ 4: Openingsdagen- en tijden zijn aangepast tijdens de schoolvakantie: regeling is telkens
terug te vinden op www.west-vlaanderen.be/uitleendienst.
§ 5: De openingsdagen en –tijden zijn bindend voor de lener- gebruiker.
§ 6: Audiovisueel materiaal wordt teruggebracht in de voormiddag en afgehaald in de
namiddag. Voor de kunstkoffers dient contact opgenomen te worden met de uitleendienst
rond het ophalen en terugbrengen.
§ 7: De lener-gebruiker dient zich minstens 30 minuten voor sluitingstijd aan te melden.
Art. 3 – Huurprijzen
Omschrijving
huurprijs per
gebruiksdag
Audiovisueel materiaal
multimediaprojector (beamer)
Ophangbeugel voor beamer
crt monitor 52 cm (prof)
lcd monitor 82 cm (breedbeeld)
dvd-speler
blu-ray-speler
videospeler
camcorder (digitaal)
statief voor camera
fototoestel (digitaal, compact)
geluidsset lem
geluidsset dateq
buitengeluidsinstallatie
autogeluidsinstallatie
Comic-set(mengpaneel+4
condensatormicro‟s)
pa-set (mengpaneel + 4 dynamische
micro‟s)
micro met kabel en voet
videomengpaneel
VGA kabel 30 meter
veejayscreen
kabelrol BNC of cinch
Kabelrol 240 V
videosplitter/VGA splitter
cd-speler
cassettedeck
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huurprijs per
week
15,00
2,50
10,00
10,00
2,50
2,50
2,50
7,50
2,50
5,00
25,00
20,00
10,00
5,00
10,00
10,00
2,50
12,50
2,50
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
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digitale audiorecorder
mini-mengpaneel
USB audiorecorder (IKEY)
platendraaier
minidiskrecorder
draadloze micro/headset
compact pa met draadloze micro (trolley)
compact pa
buikgordelversterker (WAP)
megafoon
cd-set 400
cd-set 100
haspel multikabel XLR
ringleidingset
filmprojector 16mm
diascanner
lichtset 4x500
LED lichtset
cycloop led lichteffect
Matrix led lichteffect
grote toneelset*
set klemspots
set van 10 voetjes voor theaterlamp
Kit 1000 (10 spots 1000 watt)
volgspot
set van 2 horizonlichten
black light
noodverlichtingsarmatuur
stroboscoop
rookmachine
set van 2 walkietalkies
set van 2 koptelefoons voor walkietalkies
gsm
projectiescherm 1,8m
projectiescherm 2,4 m
episcoop met hmi lamp
overheadprojector
Tentoonstellingsmateriaal
paneel h x b 240 x 100 cm
paneel h x b 240 x 50 cm
klem
ophanghaak (per 50)
klemspot
contactdoos
vitrinekast h x b x d 180 x 80 x 40 cm
vitrinetafel h x b x d 100x 120 x 60 cm
sokkel 35 x 35 x 105 cm
sokkel 35 x 70 x 105 cm
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5,00
2,50
2,50
4,00
3,00
7,50
10,00
3,00
2,50
2,50
15,00
10,00
2,50
7,50
5,00
7,50
10,00
7,50
2,50
2,50
50,00
2,50
2,50
25,00
7,50
2,50
2,50
2,50
2,50
5,00
5,00
2,50
2,50
2,50
5,00
10,00
5,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
2,50
2,50
0,25
0,25
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sokkel 70 x 70 x 105 cm
sokkel 35 x 105 x 105 cm
kader 50 x 60 cm
kader 40 x 50 cm
kader 30 x 40 cm
koord 25 m incl. palen
koord 5 m incl. palen
koord 2 m incl. palen
mannequinbuste 80 cm
vlaggenmast
lezenaar
muzieklezenaar
zwarte doek
Podiumelement
Kunstkoffers
kleurenkriebels
Gezicht in zicht
Op jacht naar 1001 kleurtjes
Poppenkoffer
Ensorkoffer
Het kind doorheen de kunst
Fotografie
Juul
Theaterkoffer
1001 textielen/texturen
Muziekkoffer
Museumstuk
Op jacht naar 1001 letters en snippers
Lino/etskoffer
Blikopener
Vredeskoffer
Cascadekoffer
Fluokoffer
Archeologiekoffer
Bouwmeesters

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,50
0,25
0,25
2,50
0,00
2,50
0,25
0,25
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Art. 4 – Inwerkingtreding
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Brugge, 13 januari 2011
Voor de Provinciegriffier (afwezig),
De financieel beheerder,
(get.) Patrick BRAET

De Provinciegouverneur-voorzitter
(get.) Paul BREYNE

7. Provinciaal Reglement betreffende investeringssubsidies 100 jaar Groote Oorlog
in West-Vlaanderen
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Dienst en referte : Cultuur, 10/C/XIV/K
Brugge, 27.01.2011
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het Provinciaal Reglement betreffende investeringssubsidies 100 jaar
Groote Oorlog in West-Vlaanderen
Het reglement , het aanvraagformulier en de financiële tabel kunnen gedownload worden op
http://www.west-vlaanderen.be/genieten/Cultuur/erfgoed/subsidies/Pages/default.aspx
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier (Afwezig)
De financieel beheerder,
(get.) Patrick Braet

De gedeputeerde voor Cultuur
(get.) Gunter Pertry

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE INVESTERINGSSUBSIDIES 100 JAAR
GROOTE OORLOG IN WEST-VLAANDEREN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging), 42§3 (vaststellen provinciale reglementen) en 193
(oprichting raden en overlegstructuren)
artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending
van sommige subsidies
het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door
subsidietrekkers
het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale
subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen
de beheersovereenkomst 2007-2012 tussen de Provincie West-Vlaanderen en het
autonome provinciebedrijf Westtoer, goedgekeurd door de Provincieraad op 21 juni
2007, en de bijakte, goedgekeurd door de Provincieraad op 26 november 2009
het provinciaal reglement ter ondersteuning van projecten in het kader van „Oorlog en
Vrede in de Westhoek‟, goedgekeurd door de provincieraad op 30 september 2004
het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van de erfgoedsector in WestVlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad op 24 september 2009
het provinciaal reglement betreffende de toeristische impulsen in West-Vlaanderen,
goedgekeurd door de provincieraad op 24 juni 2010
de richtlijn van Toerisme Vlaanderen van 15 juni 2010 inzake het 'Impulsfonds 100
jaar Groote Oorlog' in Vlaanderen
het 'Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog' in Vlaanderen' van de Vlaamse Regering,
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010
de studie 'Toeristische valorisatie van het erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog met het
oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018)' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen in
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13

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

opdracht van de Vlaamse Regering, bekrachtigd en voorgesteld door Vlaams Minister
voor Toerisme Geert Bourgeois op 9 november 2009
het decreet van 18 februari 2009 betreffende de organisatie en de erkenning van
toeristische samenwerkingsverbanden, hierna genoemd het 'decreet op de toeristische
samenwerkingsverbanden'
het voorstel van de deputatie ;
BESLUIT:
DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLINGEN
Artikel 1:
Met dit reglement wil de Provincieraad van West-Vlaanderen, hierna 'de Provincie' genoemd,
een belangrijke impuls geven aan de ontsluiting van het erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in
West-Vlaanderen met het oog op de honderdjarige herdenking in 2014-2018. De Provincie
streeft er dan ook naar om de cultuurtoeristische ontsluiting van dit erfgoed te stimuleren, te
ondersteunen en op lange termijn te bestendigen.
Algemene doelstelling is om West-Vlaanderen op de nationale en internationale kaart te
plaatsen op het gebied van oorlogstoerisme tijdens de honderdjarige herdenkingsperiode en
erna. Aan de basis hiervan ligt een attractief, belevingsvol en marktconform cultuurtoeristisch
WOI-product. Belangrijk is hierbij het principe van toerisme+: niet louter het ontsluiten en
vermarkten van het erfgoed voor het publiek, maar een manier om het erfgoed en de
bijbehorende geschiedenis te bewaren met plaats voor betekenis en reflectie. Het WOItoerisme versterkt uiteindelijk de economische impact in West-Vlaanderen in termen van
omzet en werkgelegenheid.
Meer in het bijzonder wil de Provincie het cultuurtoeristisch WOI-aanbod optimaliseren door
het ondersteunen van gerichte investeringen. Deze investeringen moeten leiden tot een
vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod en tot de realisatie van
imagoversterkende en bij voorkeur ook innovatieve producten. De Provincie kan hiervoor
binnen de perken van de daartoe op het provinciale budget ingeschreven en beschikbare
kredieten subsidies verlenen.
HOOFDSTUK 2 – BEGRIPSOMSCHRIJVING
Art. 2:
In dit reglement hebben onderstaande begrippen volgende betekenis:
Erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog:
Alle materiële en immateriële getuigenissen met betrekking tot de Eerste
Wereldoorlog, die als betekenisdrager uit het verleden een gemeenschappelijke
betekenis krijgen binnen een huidig referentiekader. Het gaat om erfgoed dat beheerd,
bewaard en ontsloten wordt in de provincie West-Vlaanderen.
Cultuurtoeristische ontsluiting:
Het inhoudelijk en/of materieel toegankelijk maken van erfgoed voor het publiek aan
de hand van duiding en interpretatie.
Honderdjarige herdenking '100 jaar Groote Oorlog':
De herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 waarbij '100 jaar Groote
Oorlog' op cultuurtoeristisch vlak naar voor wordt geschoven als topevenement met
bekendheid in binnen- en buitenland.
WOI-toerisme:
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2011
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Het geheel van interrelaties en verschijnselen met betrekking tot de Eerste
Wereldoorlog, die verband houden met de verplaatsing naar en het tijdelijk verblijf
van mensen in een andere dan de alledaagse leefomgeving. Dit is hetzij bij wijze van
vrijetijdsbesteding, hetzij in de context van de persoonlijke ontwikkeling, hetzij in het
kader van de beroepsuitoefening.
Toerisme +:
Het niet louter ontsluiten en vermarkten van het Wereldoorlog I-erfgoed voor het
publiek, maar het eveneens bewaren van dit erfgoed en de bijbehorende geschiedenis
met plaats voor betekenis en reflectie. De huidige generatie geeft de boodschap van
WOI „nooit meer oorlog‟ mee aan volgende generaties.
WOI-aanbod:
Het geheel van elementen en activiteiten die de ontwikkeling, de verbetering, de
stimulering en/of de vernieuwing van het WOI-toerisme als doel hebben. Het betreft
een aanbod van publieke en private actoren.
WOI-beleving:
Een voor het publiek unieke ervaring met betrekking tot het thema van de Eerste
Wereldoorlog met aandacht voor authenticiteit.
WOI-bezoekersattractie:
Fysieke instelling met betrekking tot het thema van de Eerste Wereldoorlog die al dan
niet tegen betaling toegankelijk wordt gesteld voor het publiek en die voldoende
aantrekkingskracht uitoefent om mensen te stimuleren ze te bezoeken.
Toeristisch onthaal:
Het ontvangen, begeleiden en laten terugkeren van de bezoeker bedoeld. Het is een
vorm van dienstverlening dat de volledige bezoekcyclus betreft, gaande van de
voorbereiding van een verblijf tot en met de terugkeer thuis.
Recreatie:
Het geheel van gedragingen die men in zijn vrije tijd vrijwillig onderneemt of
ondergaat, waarvan wordt verondersteld dat ze primair gericht zijn op het bevredigen
van de eigen verlangens naar ontspanning als belevingsactiviteit.
HOOFDSTUK 3 – SOORT SUBSIDIE
Art. 3:
Binnen dit reglement gaat het om een investeringssubsidie.
Dit is een subsidie voor infrastructurele projecten met betrekking tot het thema van de Eerste
Wereldoorlog met als doel het optimaliseren van het toeristische aanbod. De subsidie is van
toepassing enerzijds voor projecten die de vernieuwing en de kwaliteitsverbetering van het
bestaande cultuurtoeristische WOI-aanbod beogen en anderzijds voor projecten waarbij
innovatieve en imagoversterkende producten worden gerealiseerd.
De subsidie kan gespreid worden over maximaal 4 jaar.
HOOFDSTUK 4 – TOEPASSINGSGEBIED
Art. 4: Aanvrager
Voor de investeringssubsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking:
lokale besturen (gemeentebesturen, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en intercommunales voor zover zij over cultuurtoeristische
doelstellingen beschikken);
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VZW 's met cultuurtoeristische actoren doelstellingen;
door Toerisme Vlaanderen erkende toeristische samenwerkingsverbanden;
organisaties en instanties die het bewaren, onderhouden en/of ontsluiten van het
oorlogserfgoed voor oog hebben, voor zover de sites die zij beheren publiek
toegankelijk zijn.
Natuurlijke personen of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor subsidies in het
kader van dit reglement.
Art. 5: Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de aanvrager voldoen aan volgende
algemene voorwaarden:
de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de
activiteiten binnen het goedgekeurde en gesubsidieerde project;
een boekhouding hebben zodat de Provincie de besteding van de provinciale subsidie
kan controleren;
het project waarvoor de organisatie een subsidie aanvraagt moet worden gerealiseerd
op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en als dusdanig een
meerwaarde betekenen voor de provincie West-Vlaanderen;
het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd kan niet door de Provincie
worden gesubsidieerd op basis van andere provinciale reglementen of waarvoor
specifieke kredieten zijn ingeschreven op het budget van de Provincie.
DEEL 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 5 - INVESTERINGSSUBSIDIES
Art. 6: Soorten projecten
De Provincie wenst investeringssubsidies te verlenen aan kwalitatieve WOI- projecten met als
doel het optimaliseren van het WOI-aanbod tot een attractief, divers en kwalitatief
hoogstaand totaalpakket. Het gaat om investeringen in infrastructuur.
Een WOI-project is een project ter bevordering van de toeristische valorisatie van erfgoed uit
de Eerste Wereldoorlog in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in WestVlaanderen. Belangrijk is dat het project een meerwaarde betekent ten opzichte van of ten
voordele van het bestaande cultuurtoeristische WOI-aanbod. De projecten moeten dan ook
een bovenlokale uitstraling hebben en moeten imagoversterkend en identiteitsbepalend zijn
voor het thema WOI. Het gaat over zowel projecten die de vernieuwing en de
kwaliteitsverbetering van het bestaande WOI-aanbod beogen als over nieuwe projecten
waarbij innovatieve en imagoversterkende producten worden gerealiseerd.
Er komen 3 soorten projecten in aanmerking:
Projecten ter realisatie van een netwerk van kwalitatieve bezoekersattracties
en –sites:
Het project bestaat uit het ontwikkelen van een coherent totaalproduct voor WOIbezoekersattracties en –sites. Het voorgestelde netwerk bevat verschillende
soorten
instappunten qua grootte, invalshoek, reikwijdte, ligging, thema en
dergelijke, die naar elkaar doorverwijzen. Doorverwijzing dient in een vaste
opstellingen en door middel van uniforme bewegwijzering te gebeuren. Daarnaast is
inhoudelijke complementariteit
op het gebied van de verschillende verhaallijnen
een bijzonder aandachtspunt.
Projecten ter realisatie van actuele en professionele WOIbezoekersattracties:
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Het project kan bestaan uit de realisatie van strategische projecten om grote
bezoekersstromen aan te trekken. Ook kan het project bestaan uit de realisatie van
andere waardevolle projecten, die kaderen in een groter geheel en waarbij het veelal
gaat om verduidelijking, uitbreidingen of andere verbeteringen.
Projecten ter realisatie van belevingspunten en routes in het kader van het
WO I-beleven in het landschap:
Het project bestaat uit het ontsluiten van WOI-belevingspunten. Deze kaderen in het
concept voor WOI-beleving in het landschap: wandelen, fietsen en autotoeren
doorheen het authentieke (front-)landschap met diverse belevingspunten ter
verduidelijking van het WOI-verhaal. Belevingspunten fungeren als rust- en
bezinningspunt en als begeleiding bij het lezen van het landschap. Verschillende auto-,
fiets- en wandelroutes verbinden de belevingspunten en bezoekersattracties met
elkaar.
De toeristische valorisatie dient telkens met respect voor de draagkracht, het historische en
specifieke karakter van het WOI-erfgoed te gebeuren.
Concreet komen volgende projecten in aanmerking voor subsidie:
projecten ter bevordering van WOI-netwerkvorming (bv. doorverwijs en inhoudelijke
complementariteit);
WOI-bezoekersattracties met autonome en internationale aantrekkingskracht (bv.
musea en bezoekerscentra);
WOI-bezoekersattracties met regionale aantrekkingskracht en uitstraling (bv. musea
en bezoekerscentra);
WOI-sites in het landschap (bv. begraafplaatsen, mijnkraters, loopgraven);
toeristisch onthaal waarbij de nadruk op het WOI-toerisme ligt (bv. infopunten);
WOI-belevingspunten (bv. zichtassen, uitkijkpunten en landmarks);
WOI-routes of missing links op de fiets- en wandelnetwerken voor zover zij passen
binnen de provinciale visie voor WOI-routestructuren (bv. thematische fietstochten en
wandelroutes)
digitale WOI-routestructuren
Volgende projecten komen niet in aanmerking:
projecten die louter de toegankelijkheid van bestaande infrastructuur beogen;
projecten die het reguliere onthaal van de toerist beogen (bv. toeristische
infokantoren en dorpsonthaalpunten);
tijdelijke investeringen in het kader van evenementen;
projecten met betrekking tot verblijf.
Art. 7: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie, moet het WOI-project voldoen
aan volgende voorwaarden:
zich situeren in de provincie West-Vlaanderen;
beschikken over een gedetailleerd ontwerp met kostenraming opgemaakt door een
deskundige (hetzij een architect, een tentoonstellingsbouwer, tuin- en landschapsarchitect, interieurarchitect of ontwerpbureau hetzij een eigen technische instantie);
beschikken over een exploitatieplan voor de 5 jaar volgend op de realisatie van het
project;
beschikken over de nodige vergunningen;
beschikken over de eigendomsrechten voor lange duur;
de vastgelegde cultuurtoeristische bestemming en exploitatie moet gedurende
minstens 10 jaar worden gegarandeerd. De aanvrager moet de geschreven verbintenis
aangaan de ontvangen subsidie terug te betalen, indien hij, zonder toestemming van
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de Deputatie, de bestemming van het gerealiseerde project, waarvoor de subsidie
werd verkregen, gewijzigd heeft;
Art. 8: Beoordelingscriteria
Het WOI-project wordt beoordeeld op volgende criteria:
Het project:
heeft betrekking op de cultuurtoeristische ontsluiting van het erfgoed uit de Eerste
Wereldoorlog met het oog op de honderdjarige herdenking in 2014-2018;
kadert in de studie 'Toeristische valorisatie van het erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog
met het oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018)' door Westtoer en Toerisme
Vlaanderen, kadert in één van de onderscheiden regionale strategische beleidsplannen
voor toerisme en recreatie of kadert in het beleidsplan Oorlog & Vrede in de
Westhoek;
heeft een aantoonbare toeristische meerwaarde en draagt als dusdanig draagt
substantieel bij tot het WOI-toerisme in West-Vlaanderen;
heeft een erfgoedwaarde;
heeft minstens een regionale uitstraling en ressorteert zo mogelijk in een
hefboomeffect op de betrokken regio;
houdt rekening met de draagkracht, het historische en specifieke karakter van het
WOI-erfgoed;
is marktconform en speelt in op de wensen en noden van de toerist;
heeft een vernieuwend karakter voor de bestemming;
is op een continue wijze toegankelijk voor de bezoeker tijdens het toeristisch seizoen
(paasvakantie t/m september) en in de periode rond 11 november; daarnaast is het
indien mogelijk ook toegankelijk in weekenden en in de overige schoolvakanties;
heeft een inhoudelijk concept;
wordt op een rendabele wijze geëxploiteerd (kosten en baten zijn in evenwicht);
heeft een marketingplan;
is kwaliteitsvol waarvoor de indiener aantoont op welke wijze hij een beroep zal doen
op specifieke deskundigheid inzake tentoonstellingsdesign, multimediale technieken,
architectuur, binnenhuis- en landschapsarchitectuur;
beantwoordt aan de globale principes van duurzame ontwikkeling;
is voor zover mogelijk toegankelijk voor personen met een handicap.
Art. 9: Aanvraagprocedure
De aanvraag moet ingediend worden bij het programmasecretariaat 100 jaar Groote Oorlog
van de Provincie West-Vlaanderen, hetzij vóór 1 maart hetzij vóór 1 september van het
betrokken subsidiejaar.
Het aanvraagdossier (zowel op papier als digitaal te bezorgen) bevat volgende stukken:
het in
-

-

te vullen en te ondertekenen aanvraagformulier met volgende elementen:
projectnaam;
projectlocatie;
gegevens subsidieaanvrager;
partners in het project;
behoeften en noden waarop het project inspeelt;
doelstellingen;
beschrijving van de concrete inhoud van het project met een gedetailleerde
beschrijving van alle onderdelen en acties;
- timing en de fases binnen het project;
- exploitatieplan;
- marketingplan.
een gedetailleerd ontwerp met betrekking tot de te realiseren infrastructuur
opgemaakt door een deskundige terzake (hetzij een architect, een
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-

tentoonstellingsbouwer, interieurarchitect of ontwerpbureau hetzij een eigen
technische instantie);
een samenvattend kosten- en financieringsplan (volgens sjabloon van de Provincie);
gedetailleerde kostenramingen op basis van het ontwerp;
documenten betreffende de eigendomsstructuur;
indien van toepassing: de statuten van de initiatiefnemer;
indien het een VZW betreft: de jaarrekeningen van de laatste drie jaren;
indien van toepassing: vergunningen.

Op basis van het aanvraagformulier, de bijlagen en het oriënterend advies van de dienst
Cultuur en Westtoer formuleert de provinciale adviescommissie een advies aan de Deputatie,
die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een investeringssubsidie en het
daaraan verbonden bedrag.
Art. 10: Subsidie
§ 1 bedrag
De subsidie bedraagt maximaal 20% van de in het financieringsplan voorziene (=begrote)
kosten inclusief BTW, voor zover deze BTW niet aftrekbaar is voor de aanvrager. De subsidie
wordt verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten van het project en
bedraagt maximaal 250.000 EUR. Personeelskosten en werkingskosten komen niet in
aanmerking voor betoelaging.
De projectindiener brengt zelf minstens 15% in. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag
wordt rekening gehouden met de subsidies die verstrekt worden door alle overige instanties,
zodat het totale subsidiebedrag voor het project niet hoger is dan 85% van de begrote
uitgaven.
Wanneer voor bepaalde onderdelen van het project meerdere provinciale reglementen van
toepassing zijn, kan per onderdeel slechts één bepaald subsidiereglement in aanmerking
komen.
Het subsidiebedrag wordt berekend in twee fases:
eerst wordt op basis van de begrote kosten een principieel en maximaal
subsidiebedrag vastgesteld;
na de realisatie van het project wordt op basis van de eindafrekening en de daaruit
blijkende reële en subsidiabele kosten het definitieve subsidiebedrag berekend.
§ 2 spreiding
De subsidie kan gespreid worden over maximaal vier jaar, te rekenen vanaf de principiële
toewijzing van de subsidie (jaar x). De subsidie kan dus lopen van jaar x tot jaar x + 4 (bv.
wanneer het project start op 1 januari, loopt de subsidie van jaar x + 1 tot jaar x + 4). De
laatste uitbetaling gebeurt in jaar x + 5.
§ 3 voortgangsrapportage en tussentijdse afrekening
Na de principiële toewijzing van de subsidie in het jaar van de aanvraag (jaar x) dient de
aanvrager elk jaar tijdens de duur van het project uiterlijk op 1 februari het
voortgangsrapport en het tussentijdse afrekenformulier bij de Provincie in.
Het voortgangsrapport (volgens sjabloon van de Provincie) bevat:
een overzicht van de projectactiviteiten en van de effectief gemaakte kosten van het
voorbije jaar;
een geactualiseerd budget voor de resterende duur van het project.
De tussentijdse afrekening gebeurt aan de hand van:
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het tussentijds afrekenformulier (volgens sjabloon van de Provincie);
de nodige stukken en facturen die de kosten staven, die in het voorbije kalenderjaar
gemaakt werden.
De Provincie kan na elk goedgekeurd afrekenformulier vergezeld van een
voortgangsrapportage een schijf van de subsidie uitbetalen, op voorwaarde dat de aanvrager
volgende stukken heeft ingediend:
bestek en offertes;
indien van toepassing: bouwvergunningen, eigendomsbewijzen, huurovereenkomsten,
contract met de eigenaar, compromis of akte houdende het bewijs van de volle
eigendom, een zakelijk of contractueel recht van ten minste twaalf jaar, aangegane
verzekeringen;
indien van toepassing: een bestemmingsverbintenis, namelijk een geschreven
verbintenis om de ontvangen subsidie terug te betalen, indien de subsidiebegunstigde
zonder toestemming van de Deputatie de bestemming van het onroerend goed,
waarvoor de investeringssubsidie werd aangevraagd, gewijzigd heeft.
De Provincie kan een eerste schijf van de subsidie pas uitbetalen indien de aanvrager het
volgende bezorgt:
een bankwaarborg voor het aan de Provincie gevraagde subsidiebedrag;
of een bewijs van inschrijving in het budget, als het om een overheidsinitiatief gaat.
De uitbetaalde schijf bedraagt maximaal 20% van de totaal gemaakte effectieve kosten.
In het jaar volgend op de beëindiging van het project wordt het voortgangsrapport vervangen
door het eindrapport en wordt het tussentijds afrekenformulier vervangen door de
eindafrekening.
§ 4 eindrapportage en -afrekening
Na voltooiing van het project dient de aanvrager het eindrapport en de eindafrekening (beide
volgens sjabloon van de Provincie) uiterlijk op 1 februari van het jaar dat volgt op de
voltooiing van het project in. Aangezien de subsidie over maximaal 4 jaar wordt gespreid,
dient de aanvrager het eindrapport en de eindafrekening uiterlijk op 1 februari van het jaar
dat volgt op het vierde jaar van de duur van het project in (jaar x + 5).
Na controle van de werkelijk gemaakte kosten en de bewijsstukken zal het saldo worden
uitbetaald.
DEEL 3 SLOTBEPALINGEN
HOOFDSTUK 6 - ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN
Art. 11: Administratieve controle
Alle subsidieaanvragen moeten worden gericht aan het programmasecretariaat 100 jaar
Groote Oorlog, Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
Het programmasecretariaat gaat na of:
het aanvraagformulier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
de aanvragende organisatie beantwoordt aan de voorwaarden;
de gevraagde stukken toegevoegd zijn;
er voldoende inhoudelijk informatie is, zodat de bevoegde commissie het dossier kan
beoordelen.
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Het programmasecretariaat stuurt aan alle organisaties een ontvangstmelding. Ontbrekende
of bijkomend opgevraagde informatie dient het programmasecretariaat te ontvangen binnen
de 14 dagen na het versturen van de ontvangstmelding.
Art. 12: Oriënterend advies
Ten behoeve van de werkzaamheden van de adviescommissie geven de dienst Cultuur en
Westtoer een oriënterend advies van de ingediende aanvragen met bijbehorende bijlagen.
Dit oriënterend advies gebeurt met aandacht voor:
een inschatting van de erfgoedwaarde en het erfgoedbelang van het project door de
dienst Cultuur;
een inschatting van de toeristische meerwaarde en het toeristische belang van het
project door Westtoer.
Op basis van het oriënterend advies van de dienst Cultuur en Westtoer, formuleert de WO Iadviescommissie een advies ten behoeve van de deputatie.
Art. 13: WOI-adviescommissie
§ 1 oprichting en samenstelling
De provinciale adviescommissie voor 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen, hierna
genoemd de adviescommissie, wordt opgericht in het kader van dit subsidiereglement op
initiatief van de Deputatie. De Provincieraad duidt de provincieraadsleden van de
adviescommissie aan op voorstel van de Deputatie. De andere leden van de adviescommissie
worden aangeduid door de Deputatie.
De adviescommissie wordt als volgt samengesteld:
7 leden van de Provincieraad van West-Vlaanderen, waaronder de Gedeputeerde voor
Toerisme en de Gedeputeerde voor Cultuur. Deze 7 Provincieraadsleden zetelen met
raadgevende stem.
5 ambtelijke vertegenwoordigers van de Provincie vanuit volgende diensten:
- 3 vertegenwoordigers van de dienst Cultuur
- 1 vertegenwoordiger van de dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid (Minawa)
- 1 vertegenwoordiger van de dienst Externe Relaties, Europese programma‟s en
gebiedswerking (EEG)
3 ambtelijke vertegenwoordigers van Westtoer
1 ambtelijke vertegenwoordiger van het Departement Internationaal Vlaanderen
(projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen)
1 ambtelijke vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen
3 externe experts:
Ten hoogste twee derde van de leden van de adviescommissie met stemrecht, is van
hetzelfde geslacht.
De voorzitter wordt gekozen onder de leden van de Provincieraad. Het secretariaat van de
commissie wordt waargenomen door het programmasecretariaat.
§ 2 bevoegdheid
Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de provinciale adviescommissie
voor 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen. Deze adviescommissie komt ten minste
twee maal per jaar samen en dit telkens in een periode van 2 maanden na de vervaldag voor
de indiening van de subsidiedossiers, met name 1 maart en 1 september.
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Ten behoeve van de werkzaamheden van de adviescommissie geven de dienst Cultuur en
Westtoer een oriënterend advies van de ingediende aanvragen met bijbehorende bijlagen.
De adviescommissie maakt op haar beurt haar adviezen over aan de Deputatie uiterlijk twee
maanden na de vervaldag voor de indiening van de subsidiedossiers, namelijk vóór 1 april en
1 november.
De voorzitter geeft op elke bijeenkomst van de adviescommissie kennis van de beslissingen
die de Deputatie genomen heeft over de geadviseerde subsidiedossiers.
Art. 14: Beslissing door Deputatie
Elke beslissing van de Deputatie wordt schriftelijk meegedeeld (eventueel met een
subsidiebesluit als bijlage).
Art. 15: Provinciale herkenbaarheid en return
In het subsidiebesluit staan ook de specifieke vereisten met betrekking tot de return. Deze
vereisten worden bepaald door de Deputatie conform het reglement betreffende de
provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere
wijzigingen. Daartoe dient de subsidie-aanvrager bij de verantwoording na afloop van een
project een ingevuld en ondertekend verslagformulier in te sturen, vergezeld van de nodige
bewijsstukken.
Art. 16: Controle
De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor
ze bestemd is. Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of
indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de Deputatie de subsidie
schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel
uitgekeerde voorschot).
Art. 17: Wijzigingen
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt veranderd zijn (bv. het niet of
gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven), brengt de aanvrager het
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
Art. 18: Uitzonderingen
De Deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na
advies van de adviescommissie.
Art. 19: Citeeropschrift
Dit reglement wordt aangehaald als:”het provinciaal reglement voor 100 jaar Groote Oorlog in
West-Vlaanderen".
HOOFDSTUK 7 - INWERKINGTREDING EN DUUR
Art. 20:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en is van kracht tot en met 31 december
2012, rekening houdende met het voorziene budget op de jaarbegrotingen.
Een WOI-project kan ten laatste starten in de loop van het jaar 2012. Een
investeringssubsidie loopt ten laatste tot 2016; de uitbetaling kan ten laatste gebeuren in
2017.
Brugge, 23 december 2010
Voor de provinciegriffier (afwezig),
De financieel beheerder,
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(get.) Patrick BRAET
8. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
27 januari 2011
Dienst en referte: Griffie
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 januari 2011 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier (afw.),
De financieel beheerder,
(get.) Patrick Braet

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 27 JANUARI 2011
In de vergadering van de provincieraad dd. 27 januari 2011 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Machtiging verlenen tot verkoop van een lokaal in het pand "Oude Bottelarij" op de
site Rodenbach te Roeselare voor het oprichten van een HS-cabine, mits de prijs van
1 EUR (project 330 - Actie voor Starters)

2.

Verlenen van machtiging tot aankoop van grond ter uitbreiding van het
provinciedomein de Gavers te Harelbeke

3.

Verlenen van advies over de wijzigingen die worden voorgesteld betreffende de
grenzen van de provinciale kiesdistricten

4.

Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2011

5.

Aanduiden van de vertegenwoordiging van sociale partners in de Raad van Bestuur
van de POM

6.

Beslissen tot oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap voor
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de land- en tuinbouwsector

7.

Vaststellen van het provinciaal reglement houdende de toekenning van een
impulspremie voor initiatieven met een doelstelling inzake gelijke kansen, vanuit de
welzijns-, culturele- of onderwijssector
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8.

Aanstellen van provincieraadsleden als waarnemer in adviescommissies bij diverse
reglementen welzijn

9.

Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 08-04-2011

9. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor
initiatieven met een doelstelling inzake gelijke kansen, vanuit de welzijns-,
culturele- of onderwijssector
10. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag
11. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan
gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een ernstige
handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de toelage per
kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2,3
12. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
13. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Algemene Provinciebelasting
14. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op bedrijven
15. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
16. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing
17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 24 februari 2011
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9. Provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor
initiatieven met een doelstelling inzake gelijke kansen, vanuit de welzijns-,
culturele- of onderwijssector
Dienst en referte : Welzijn P10/8/5/A3/1
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
impulspremie voor initiatieven met een doelstelling inzake gelijke kansen, vanuit de welzijns-,
culturele- of onderwijssector.
Met de meeste hoogachting,

Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

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

PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE DE TOEKENNING VAN EEN IMPULSPREMIE
VOOR INITIATIEVEN MET EEN DOELSTELLING INZAKE GELIJKE KANSEN, VANUIT DE
WELZIJNS-, CULTURELE OF ONDERWIJSSECTOR
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;
- na twee jaar werking met het provinciaal reglement voor de toekenning van een
impulspremie van 26 maart 2009 dringt zich een grondige evaluatie op;
- het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid;
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen en definities
Art. 1.
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De Provincie West-Vlaanderen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen
de perken van de beschikbare middelen op het provinciale budget, een impulspremie
verlenen. Deze impulspremie kan verleend worden aan organisaties die projecten opzetten
waardoor één of meerdere doelgroepen nieuwe, andere of minstens gelijke kansen krijgen
binnen onze samenleving.
De projecten zijn erop gericht om het persoonlijke en maatschappelijke functioneren van
mensen te bevorderen en belemmeringen die daarbij optreden zo veel mogelijk op te heffen.
De projecten situeren zich binnen de welzijns-, de culturele of de onderwijssector.
Met betrekking tot de onderwijssector worden enkel die initiatieven begrepen ter aanvulling
van het reguliere lesgebeuren op school in basis en secundair onderwijs.
Hoofdstuk 2 : Voorwaarden i.v.m. aanvrager en project
Art. 2.
Voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van een project:
2.1 de aanvrager moet een feitelijke vereniging of school zonder commercieel karakter zijn, of
een vereniging zonder winstoogmerk binnen de welzijns-, culturele- of onderwijssector;
2.2 de partners met wie de aanvrager samenwerkt, kunnen zowel openbare of private
rechtspersonen zijn.
Art. 3.
Projectvoorwaarden:
3.1 het project moet plaatsvinden binnen West-Vlaanderen;
3.2 het project moet bestaande grenzen binnen de sector welzijn of tussen de sector welzijn
en de sector(en) onderwijs en/of cultuur of bestaande grenzen tussen hun doelgroepen
doorbreken. Het project wordt gestuurd vanuit een samenwerkingsverband tussen een
partner binnen de sector welzijn en een partner binnen de sector onderwijs, cultuur of welzijn.
Het intersectoraal of doelgroepoverschrijdende karakter van het project dient gemotiveerd te
worden in een samenwerkingsovereenkomst;
3.3 het project dient de kansen voor één of meerdere doelgroepen tot deelname aan het
maatschappelijke functioneren te verhogen door in te werken op één of meerdere aspecten
van maatschappelijke achterstelling. Het kansenverhogende karakter van het project dient
toegelicht te worden;
3.4 het project dient een bovenlokale of provinciale uitstraling te hebben, hetzij door een
duidelijke en ruime publiciteit, hetzij door het voorbeeldstellend karakter van het project;
3.5 de aanvrager moet in de aanvraag duidelijk maken op welke wijze het project in al haar
fasen, en de resultaten ervan, ruim bekend zullen gemaakt worden en levert achteraf hier ook
het bewijs van;
3.6 de startdatum van het project dient te vallen minstens twee maanden na de toegepaste
officiële indiendatum, 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;
3.7 de middelen van de toegekende provinciale impulspremie dienen per projectjaar ingezet
te worden;
3.8 indien (een van) de partner(s) binnen het project, (een) bestaande organisatie(s) 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 de partner(s);
3.9 subsidiëring van het project op basis van dit reglement sluit elke andere provinciale
subsidie uit voor hetzelfde onderwerp;
Hoofdstuk 3 : Aanvraag en subsidiëring
Art. 4.
De aanvraag tot het bekomen van een impulspremie wordt ten laatste op 1 mei of op 1
december ingediend in 1 schriftelijk exemplaar en via mail, op volgend adres: de deputatie
van de Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Mailadres: impulspremiewelzijn@west-vlaanderen.be
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De aanvraag 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), in haar totaliteit en, in
voorkomend geval, per projectjaar;
- een motivering dat aantoont dat het geplande project niet valt binnen de reguliere werking,
indien de aanvraag uitgaat van reeds bestaande organisaties;
- de ondertekende samenwerkingsovereenkomst waarvan sprake in artikel 3.2.
Onvolledige aanvragen worden, op voorwaarde dat ze vervolledigd worden, meegenomen
naar een volgende adviesronde.
De provinciale subsidie geldt maximum voor een periode van 3 aaneensluitende jaren. De
aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.
Art. 5.
De projecten worden beoordeeld door een adviesgroep die na het doornemen van de nieuwe
aanvraagdossiers of de aanvragen tot verlenging, 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 een impulspremie wordt toegekend.
Art. 6.
Overeenkomstig de aard van de aanvragen, is de adviesgroep samengesteld uit een aantal
deskundigen uit de (deel)sectoren, 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.
Ambtenaren van betrokken provinciale diensten worden uitgenodigd naar de vergadering van
de adviesgroep. Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst Welzijn.
Er kunnen verschillende adviesgroepen worden samengesteld, overeenkomstig de aard der
aanvragen, vanuit de welzijnssector, de culturele of de onderwijssector.
Art. 7.
De deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken instellen of laten instellen die
noodzakelijk blijken voor het toekennen of uitbetalen van de impulspremie.
Art. 8. Premie:
De subsidie bedraagt voor:
het eerste projectjaar: maximum 60 % van de geraamde kosten van het project, met een
maximum van 20.000 euro;
het tweede projectjaar maximum 30 % van de geraamde kosten van het project, met een
maximum van 10.000 euro;
het derde projectjaar maximum 15 % van de geraamde kosten van het project, met een
maximum van 5.000 euro.
Indien de gestaafde kosten lager zijn dan de geraamde kosten of indien er bijkomende
inkomsten zijn, dan bedraagt de subsidie maximum het verschil tussen de gestaafde kosten
en de inkomsten.
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 impulspremie wordt 75 % van
de subsidie per projectjaar uitbetaald bij wijze van voorschot.
10.2 Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de vereiste
bewijsstukken. Daartoe dienen volgende bewijsstukken, ingediend te worden bij de dienst
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Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen, binnen de twee maanden na beëindiging van het
projectjaar:
- een overzichtsstaat van alle uitgaven en alle inkomsten van het projectjaar;
- facturen om alle gemaakte kosten te staven. Deze facturen moeten gedateerd zijn, de
aanvrager als schuldenaar vermelden en duidelijk de kosten omschrijven;
- een inhoudelijk evaluatie- en resultatenverslag met een omschrijving op welke wijze de
resultaten algemeen bekend gemaakt werden/worden; of:
een voortgangsrapport indien het project over meerdere projectjaren gespreid is;
- het verslagformulier met betrekking tot het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid.
Hoofdstuk 4 : Slotbepalingen en overgangsmaatregelen
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.
Art. 12.
De initiatieven moeten voldoen aan het provinciaal reglement betreffende de provinciale
herkenbaarheid van 13 mei 2005.
Art. 13.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2013.
Art. 14.
14.1 Het provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor de sector
welzijn en/of gelijke kansen van 26 maart 2009 wordt opgeheven op 1 januari 2011,
behoudens de behandeling van de dossiers die werden ingediend voor die datum.
14.2 Het luik betreffende samenwerkingsprojecten zoals omschreven in art 6, 7, 8, 9 en 10B
van het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een
handicap en hun netwerk van 23 december 2004, wordt opgeheven op 1 januari 2010,
behoudens de behandeling van de principieel goedgekeurde samenwerkingsprojecten.
Brugge, 27 januari 2011
De provinciegriffier,
Hilaire OST

De voorzitter,
Jean DE BETHUNE

10. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag
Dienst en referte: Vl Gem. A/11/991/209-1
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 januari 2011.
Hoogachtend
(get.) Paul Breyne
Gouverneur
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Gemiddelde prijs van de verpleegdag
11. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan
gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een ernstige
handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de toelage per
kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2,3.
Dienst en referte : Dienst Welzijn-Sectie Nr.P2011/8/1/0405/1
Aan de Gemeentebesturen,
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,
Dames en Heren,
Ik heb de eer U mede te delen dat de Deputatie, op grond van artikel 6 van het provinciaal
reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-pedagogische toelage
wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 3 februari 2011 beslist heeft
de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2010 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 26.600 EUR.
Per persoon ten laste meer werd dit grensbedrag telkens met 1.400 EUR. verhoogd.
Voor het aanvraagjaar 2011 gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste Grensbedrag
tot.
2
27.300 EUR
3
28.700 EUR
4
30.100 EUR
5
31.500 EUR
6
32.900 EUR
7
34.300 EUR
8
35.700 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 2011 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en
tijdens het eerste kwartaal 2011 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen,
kunnen een verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres:
De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden.
Met hoogachting,
Namens de deputatie,
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Voor de provinciegriffier :
De directeur,

De gedeputeerde voor jeugd,
huisvesting en welzijn,

Patrick Delanoeye

Dirk De fauw

12. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2011 / 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 28 oktober 2010, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2011 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 7 januari 2010, 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, zoals gewijzigd door het decreet
van 28 mei 2010;
-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 gevestigd op de tweede
verblijven.
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Art. 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

Art. 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.
Art. 4
De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 106,00 euro per tweede verblijf.
Art. 5
De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar verschuldigd.
Art. 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.
Art. 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, zoals gewijzigd door het
decreet van 28 mei 2010. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de
aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.
Art. 8
De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 9
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
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provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in
toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.
Art. 10
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval,
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen 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 aanzien.
Art. 11
De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes 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.
Art. 12
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.
Art. 13
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en provinciebelastingen, zoals
gewijzigd door het decreet van 28 mei 2010 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1,
3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en
met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 14
De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2011.

Brugge, 28 oktober 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

13. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Algemene Provinciebelasting
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2011 / 484.031 / 1
Mevrouwen,
Mijne heren,
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In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 28 oktober 2010, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2011 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 7 januari 2010, 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, zoals gewijzigd door het decreet
van 28 mei 2010;
-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.
Art. 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 :
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B.

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.
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.

Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.

Art. 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, zoals gewijzigd door het
decreet van 28 mei 2010. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de
aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.
Art. 7
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De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 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.
Art. 9
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval,
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen 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 aanzien.
Art. 10
De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes 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.
Art. 11
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.
Art. 12
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en provinciebelastingen, zoals
gewijzigd door het decreet van 28 mei 2010 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1,
3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en
met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13
De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2011.
Brugge, 28 oktober 2010

De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost
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14. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op bedrijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2011 / 484.031 / 2
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 28 oktober 2010, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2011 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 7 januari 2010, 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, zoals gewijzigd door het decreet
van 28 mei 2010;
-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.
Art. 2
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging
op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
Art. 3
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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.
Art. 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.
Art. 5
De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181
van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Art. 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
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een
periode van één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van
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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.

Art. 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.
Art. 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.
Art. 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. zoals gewijzigd
door het decreet van 28 mei 2010. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor de
verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.
Art. 10
De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 11
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Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone
aanslagen.
Art. 12
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.
Art. 13
Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval,
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen 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.
Art. 14
De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen
maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.
De deputatie betekent haar 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.
Art. 15
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.
Art. 16
Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en provinciebelastingen, zoals
gewijzigd door het decreet van 28 mei 2010 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1,
3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en Artikelen 126 tot en
met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 17
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:
20 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding, met een minimum van 20,00
euro;
50 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 50,00
euro;
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100 % van de ontdoken belasting bij een derde en volgende overtreding, met een
minimum van 100,00 euro.
Het bedrag van de belastingverhoging wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
Art. 18
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2011.
Brugge, 28 oktober 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

15. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2011 / 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 28 oktober 2010, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2011 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 7 januari 2010, 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.
Art. 2
Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2011.
Brugge, 28 oktober 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

16. Heffing voor het aanslagjaar 2011 van provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2011 / 484.01
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 28 oktober 2010, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2011 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 7 januari 2010, 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;
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- de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- op voorstel van de deputatie;
BESLUIT :
Artikel 1
Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt
voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355) vastgesteld.
Art. 2
Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2011.

Brugge, 28 oktober 2010
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 24 februari 2011
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 28 februari 2011.
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 februari 2011 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN dd. 24 FEBRUARI 2011
In de vergadering van de provincieraad dd. 24/02/2011 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Definitief vaststellen Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leugenboombos’ te
Koekelare
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2.

Definitief vaststellen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vorse Vijvers’ te Wingene

3.

Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken : herstellen
fietspadverharding in ternair mengsel in het provinciedomein Groene 62, 4de fase
Moerdijkstraat - Stationstraat te Ichtegem (Eernegem), met raming ten bedrage van
86.529,52 EUR (incl. BTW)

4.

Machtiging verlenen tot verwerving (via uitoefening recht van voorkoop) van 17.543
m² bouwland gelegen te Wevelgem (Gullegem), ter uitbreiding van het
provinciedomein Bergelen, mits de aankoopprijs van 72.967,50 EUR

5.

Verlenen van advies over de jaarrekening 2010 van de kathedrale kerkfabriek SintSalvator te Brugge

6.

Voorlopig vaststellen ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Potyze’ te Ieper

7.

Definitief vaststellen Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan regionaal bedrijf ‘Ardo’ te
Ardooie

8.

Verlenen van advies voor de overdracht van wegen tussen het Vlaams Gewest en de
stad Ieper

9.

Opheffen van het reglement houdende subsidiëring van de consultatiebureaus voor
personen met een handicap in West-Vlaanderen en goedkeuren van de
subsidieovereenkomst 2011-2013 tussen de provincie en de consultatiebureaus
Arbeid en zorg vzw

10.

Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2011-2013 tussen de provincie en
samenlevingsopbouwwerk West-Vlaanderen vzw

11.

Beslissen tot deelname aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ‘De
woonwinkel Brugge-zuid’ (Beernem, Damme, Oostkamp en Zedelgem) en de
interlokale vereniging DHKL (Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Lendelede) en het
aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de raad van
bestuur van elk samenwerkingsverband

12.

Kennisnemen van het overzicht van aanvragen en principiële goedkeuringen in 2010
in het kader van het reglement betreffende het stimuleren van projecten tot het
bouwen van sociale koopwoningen

13.

Aanstellen van provincieraadsleden als waarnemer in adviescommissie voor 100 jaar
Groote Oorlog in West-Vlaanderen

14.

Akte nemen van het rapport door de provinciegriffier aan de provincieraad omtrent
het systeem van interne controle 2010

15.

Voorstel van de heer Peter Warnez, CD&V-N-VA-raadslid, over de organisatie van
een provinciale veiling voor aankoop van groene energie
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 7-10-2011
18. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2011
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 24 maart 2011
20. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met
een handicap en hun netwerk
21. Wijziging rechtspositieregeling van het provinciepersoneel
22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 28 april 2011
23. Aanpassing provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten d.d. 27/11/08
24. Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit
25. Raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden
26. Instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaamse Gewest
27. Vaststelling van de 2de budgetswijziging van het budget 2011
28. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2011
29. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het huishoudelijk reglement van
de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 27 januari 2011 en 24 maart 2011 en
besluit van de provincieraad d.d. 24 maart 2011 met het provinciaal
subsidiereglement voor politieke partijen, actief in de provincie West-Vlaanderen

30. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal
reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk
onderzoek
31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 23 juni 2011
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18. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2011
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2011/BW1
VASTSTELLING 1ste BUDGETSWIJZIGING 2011
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad d.d. 27 januari 2011 houdende
vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2011.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE
VASTSTELLING 1ste BUDGETSWIJZIGING 2011

Bijlage: FIN_BW1_2011.pdf
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 24 maart 2011
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 d.d. 24 maart 2011 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 D.D. 24 MAART 2011
In de vergadering van de provincieraad d.d. 24/03/2011 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Verlenen van advies over de jaarrekening 2010 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder
Gods Troosteres der Bedroefden te Pervijze

2.

Verlenen van advies over de jaarrekening 2010 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus te Kortrijk

3.

Verlenen van advies over de jaarrekening 2010 van de orthodoxe kerkfrabriek Heiligen
Konstantijn en Helena te Brugge

4.

Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen van de
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)
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5.

Vaststellen van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: Landinrichting De Moeren - aanleg fietspad te De Panne en
Veurne, met raming ten bedrage van 214.823,40 EUR (incl. BTW)

6.

Machtiging verlenen tot overdracht (verkoop - ruil) van diverse percelen grond (totale
ontvangst: 885 EUR)

7.

Vaststellen van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor
personen met een handicap en hun netwerk

8.

Kennis nemen van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
zoals goedgekeurd door de deputatie in zitting van 17 februari 2011

9.

Kennis nemen van de wijziging van het besluit van de provinciegriffier waarbij de
medeondertekening van bepaalde briefwisseling, akten en andere stukken van de
provincie wordt opgedragen aan personeelsleden van de provincie

10.

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

11.

Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen
(toelage aan de fracties)

12.

Vaststellen van het provinciaal subsidiereglement voor politieke partijen, actief in de
provincie West-Vlaanderen

13.

Voorstel van mevrouw Lies Laridon, CD&V-N-VA-raadslid, betreffende een proefproject
elektrische wagens

20. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met
een handicap en hun netwerk
Dienst en referte : dienst welzijn , 1652353
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 24 maart 2011 tot vaststelling
van het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een
handicap en hun netwerk.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier
De directeur,
(get.) Patrick Delanoey

De gedeputeerde voor jeugd,
huisvesting en welzijn,
(get.) Dirk De fauw

PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP EN HUN NETWERK
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
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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;
- Provinciaal reglement van 23 december 2004 voor de subsidiëring van initiatieven voor
personen met een handicap en hun netwerk;
- Artikel 14.2 van Provinciaal reglement van de Provincieraad van 27 januari 2011 houdende
de toekenning van een impulspremie voor initiatieven met een doelstelling inzake gelijke
kansen, vanuit de welzijns-, culturele- of onderwijssector;
- het provinciaal budget van 2011 waar op artikel 833/52 640 040 €85.000 voorzien is als
subsidie voor initiatieven voor personen met een handicap en hun netwerk;
- de noodzaak tot verduidelijking en afbakening van de te subsidiëren initiatieven;
- het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid;
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
De provincie kan, onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van
van de beschikbare middelen op het provinciale budget, subsidies verlenen aan organisaties
die op regelmatige basis initiatieven opzetten in minimaal 2 arrondissementen van de
provincie West-Vlaanderen, gericht op gelijke kansen en rechten of de inclusie van personen
met een handicap.
De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties, verenigingen of bewegingen met een
vzw-statuut en een zetel of een secretariaat in West-Vlaanderen.
Artikel 2:
De doelgroep van de aanvrager zijn volwassen personen met een handicap en hun netwerk,
die wonen in de provincie West-Vlaanderen.
Initiatieven opgezet door aanvragers waarvoor reeds een erkenning en/of subsidiëring wordt
verleend door de Vlaamse of Federale overheid, komen niet in aanmerking voor subsidiëring
binnen dit reglement.
Wanneer het initiatief ook onderwerp is van een andere provinciale werkingssubsidie, dan kan
men kiezen voor de voordeligste regeling.
Artikel 3:
Er wordt een subsidie verleend voor de basiswerking van 1.250 euro op voorwaarde dat de
aanvrager voldoet aan de vereisten in art.1 en 2 en zoekt naar of zelf oplossingen aanbiedt
gericht op gelijke kansen en rechten of de inclusie van personen met een handicap.
Artikel 4:
Per gekozen initiatief, met een maximum van 5, kan een subsidie van 1200 euro verleend
worden, mits deze omstandig worden omschreven en wordt voldaan aan de specifieke
voorwaarden zoals hierna omschreven:. op continue basis werken aan structuurveranderingen
op maatschappelijk vlak. Er moet sprake zijn van aantoonbare inspraak- en
participatiebevordering, binnen gelijk welke overlegstructuur, gaande van overleg binnen de
organisatie tot deelname aan beleidsadvisering. Organiseren van informatiebijeenkomsten, in
groepsverband, gericht op de integratie en de versterking (empowerment) van de doelgroep.
Informeren is een basisvereiste tot participatie. Het opzetten van vrije tijdsinitiatieven die het
isolement doorbreken en/of bijdragen tot de ontplooiing van de persoon. ( minimum 20
bijeenkomsten per jaar met minimum 12 deelnemers of minimum 30 bijeenkomsten per jaar
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met minimum 8 deelnemers. Daguitstappen en reizen in groep behoren tot het inrichten van
vrije tijdsinitiatieven. Organiseren van kadervorming voor vrijwilligers. Minimum 10
bijeenkomsten met minimum 6 deelnemers. De agenda van deze vorming moet aan het
dossier worden toegevoegd.
Organiseren van initiatieven rond positieve beeldvorming, hetzij via acties, via publicaties, via
het naar buiten komen met door de doelgroep ontplooide initiatieven. Hier zijn
jubileumvieringen en opendeurdagen uitgesloten van subsidiëring.
Artikel 5:
De subsidieaanvraag wordt per post of via elektronische weg op een daartoe voorzien
aanvraagformulier en ten laatste op 1 mei van het werkjaar ingediend bij de deputatie van
West-Vlaanderen, t.a.v. de dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan
41 te 8200 Sint Andries. Mailadres: gelijkekansen@west-vlaanderen.be.
De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten: een sluitende begroting
van de inkomsten en uitgaven van de vzw van het werkjaar waarvoor een aanvraag wordt
ingediend een gedetailleerde planning van de activiteiten van het werkjaar waarvoor een
aanvraag wordt ingediend een jaarverslag van het voorgaande werkjaar de resultaatrekening
en de balans bij een dubbele boekhouding of een overzicht van de inkomsten en uitgaven en
de rekeningenstanden bij een kasboekhouding van het voorgaande werkjaar.
Artikel 6:
Na afloop van het werkjaar en eveneens vóór 1 mei, moeten volgende
verantwoordingsstukken worden voorgelegd: een omstandige omschrijving van de
gerealiseerde initiatieven
Indien een aanvrager geen nieuwe aanvraag indient dienen de volgende stukken hoe dan ook
te worden voorgelegd: een omschrijving van de gerealiseerde initiatieven tijdens het
voorgaande werkjaar de resultaatrekening en de balans bij een dubbele boekhouding of een
overzicht van de inkomsten en uitgaven en de rekeningenstanden bij een kasboekhouding van
het voorgaande werkjaar.
Indien dit niet gebeurt wordt de volledige subsidie teruggevorderd.
Artikel 7:
Indien de deputatie oordeelt dat de gerealiseerde basiswerking en/of initiatieven niet voldoen
kan de onterecht uitbetaalde subsidie teruggevorderd worden indien er geen nieuwe aanvraag
werd gedaan ofwel de onterecht uitbetaalde subsidie afgetrokken worden van de nieuwe
subsidie indien er wel een nieuwe aanvraag wordt ingediend.
Artikel 8:
De deputatie kan de provinciale administratie gelasten met een onderzoek om de juistheid en
de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan.
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen en neemt de nodige
maatregelen voor de uitvoering van dit reglement,. inclusief het wijzigen van de termijnen en
bedragen van de subsidiëring.
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of wanneer aan de
voorwaarden van onderhavig besluit niet of niet meer wordt voldaan, kan de deputatie
beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie, alsook tot de
uitsluiting van verdere subsidiëring.
De gesubsidieerde initiatieven moeten voldoen aan het provinciaal reglement betreffende de
provinciale herkenbaarheid van 13 mei 2005.
Artikel 9:
Het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een
handicap en hun netwerk van 23 december 2004, wordt opgeheven.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2013.
Brugge, 24 maart 2011
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De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

(get.) Hilaire Ost

(get.) Jean de Bethune

21. Wijziging rechtspositieregeling van het provinciepersoneel
Dienst en referte : Personeel & HRM
Mevrouw,
Mijnheer,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de provincieraad van 25 november 2010 houdende
het wijzigen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier
De bestuursdirecteur Personeel & HRM,
(get.) Hilde Vandromme

De gedeputeerde voor Personeel,
(get.) Bart Naeyaert

WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PROVINCIEPERSONEEL
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
- Het Provinciedecreet d.d. 09.12.2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald op titel III –
personeel;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- De omzendbrief (BB 2010/01) van 29-01-2010 met betrekking tot de verhoging van het
bedrag van de fietsvergoeding voor het woon- werkverkeer;
- Haar besluit van 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van het
provinciepersoneel en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009 en 25 juni 2009;
- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 4 oktober 2010;
- Het advies van het managementteam van 28 september 2010 (cfr. verslag 2010/17);
- Het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009 en 25 juni
2009 worden de volgende wijzingen aangebracht :
§1. In artikel 6§2 2° wordt het woord “handicap” vervangen door het woord
“arbeidshandicap”;
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§2. In artikel 34 wordt “§2bis De provinciegriffier kan bij de vacantverklaring bepalen dat bij
het overschrijden van een vooraf vastgelegd aantal geldige kandidaatstellingen er een
preselectie zal zijn. Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid
van de kandidaat test op de algemene competenties nodig om een functie van die graad in te
vullen. De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking maar zijn
wel eliminerend.” ingevoegd;
§3. In artikel 38 2° wordt het woord “handicap” vervangen door het woord “arbeidshandicap”;
§4. In artikel 133§1 1° wordt na het woord “anciënniteit” de woorden “in de huidige graad of
in het huidige niveau” gevoegd;
§5. In artikel 250 wordt het cijfer “15” vervangen door het cijfer “14,50”;
§6. In artikel 250 wordt de zin “Het bedrag van de fietsvergoeding wordt aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen van het Rijk aangepast met toepassing van een coëfficiënt welke
opgenomen is in het Wetboek van de inkomensbelastingen” toegevoegd na de eerste alinea;
§7. In artikel 259 wordt het cijfer “307” vervangen door het cijfer “308”;
§8. In artikel 262 worden de woorden “de deputatie” geschrapt en na het woord “voorzien”
wordt het woord “worden” toegevoegd;
§9. In artikel 294 worden de woorden “verwijst het provinciebestuur het personeelslid door”
vervangen door de woorden “kan het provinciebestuur het personeelslid doorverwijzen”;
§ 10 In artikel 308 wordt na de zin “De deeltijdse prestaties dienen steeds in te gaan bij het
begin van de maand” de woorden “en worden genomen in volle kalendermaanden”
toegevoegd
§11 De benaming van Titel XIII Verloven en afwezigheden, Hoofdstuk VIII Het verlof voor
opdracht, Afdeling IV Verlof voor het uitoefenen van een betrekking bij een provinciaal of
gemeentelijk verzelfstandigd agentschap wordt aangevuld met de woorden “of in het kader
van terbeschikkingstelling in uitvoering van hogere regelgeving”;
§12. In artikel 328 wordt “§1bis De deputatie kan aan het statutaire personeelslid een verlof
toekennen met het oog op terbeschikkingstelling in uitvoering van hogere regelgeving”
ingevoegd;
§13. In artikel 336 2° 2de kolom worden de woorden “op te nemen binnen de termijn voorzien
in artikel 30§2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten”
toegevoegd.
Artikel 2:
Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2010.
Brugge, 25 november 2010
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Voorzitter,
(get.) Jean DE BETHUNE

22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 28 april 2011
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 d.d. 28 april 2011 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 DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN D.D. 28 APRIL 2011
In de vergadering van de provincieraad d.d. 28/04/2011 werden volgende beslissingen
genomen:
1.

Goedkeuren van de wijzigingen in de gunningsleidraad betreffende het ontwerp, de
bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het geïntegreerd
provinciaal zwembadcomplex Olympiabad te Brugge

2.

Machtiging verlenen tot het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met de stad
Brugge met het oog op de realisatie van een nieuw Olympisch Zwembad te Brugge
(erfpachtvergoeding : 1 EUR)

3.

Machtiging verlenen tot het aankopen en het terug in erfpacht geven van een perceel
grond gelegen te Hooglede (Gits) en een woonhuis met garage en bijhorende grond
gelegen te Roeselare aan de VZW UNIE-K (aankooprijs : 1 EUR - erfpachtvergoeding
: 1 EUR)

4.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding)
betreffende de aanleg van een speelplaats voor de leerlingen van de 1ste graad in
het PTI, Campus Graaf Karel de Goedelaan te Kortrijk, tussen het klassenblok, de
sporthal en de afdeling metaal (lot 2), met raming ten bedrage van 145.503,11 EUR
(incl. BTW)

5.

Verlenen van advies over de rekening 2010 van de Islamitische geloofsgemeenschap
Assounah te Desselgem

6.

Verlenen van machtiging tot het nemen van een erfpacht met aankoopoptie in het
raam van project 330 te Wingene en tot aankoop in het raam van project 501 te
Zeebrugge

7.

Goedkeuren van de jaarrekening 2009 en verlenen van kwijting aan de bestuurders
van de POM West-Vlaanderen

8.

Vaststellen van de verantwoordingsnota provinciaal jeugdbeleid voor 2010, met een
tussentijdse evaluatie van het Provinciaal Jeugdbeleidsplan 2008-2013

9.

Vaststellen van aanvullende aanwervingsvoorwaarden bij verschillende
aanwervingsexamens

10.

Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder in toepassing van het
provinciedecreet

11.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG op
17 mei 2011 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

12.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 20
mei 2011 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
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13.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest
op 24 juni 2011 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal op
24 mei 2011 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

14.

15.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 17
mei 2011 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

23. Aanpassing provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten d.d. 27/11/08
Dienst en referte : EEG/2011/122
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, de aanpassing aan het provinciaal reglement inzake de subsidiëring
van grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten d.d. 27/11/08.
Voortaan wordt het mogelijk om jaarlijks subsidie toegewezen te krijgen ivp 2-jaarlijks en
kunnen hogescholen per departement een aanvraag indienen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
(get.) Regine Vantieghem

De gedeputeerde voor externe relaties,
(get.) Marleen Titeca-Decraene

AANPASSING PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE SUBSIDIËRING VAN
GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELINGSPROJECTEN D.D. 27/11/08
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 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en 42 § 2 (bepalen van het beleid van de Provincie);
- Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende
utiwisselingsprojecten, vastgesteld bij besluit van provincieraad d.d. 27/11/08;
- Op voorstel van deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1:
In artikel 4 § 4 van het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten van 27/11/08 worden de woorden “over een
periode van 2 opeenvolgende jaren” vervangen door de woorden “per kalenderjaar”.
Artikel 2:
Artikel 4 § 4 van hetzelfde reglement wordt aangevuld met volgende bepaling: “voor
hogescholen is dit 1 project per departement”.
Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.
Brugge,
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De provinciegriffier,

De voorzitter,

GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE
SUBSIDIËRING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELINGSPROJECTEN, D.D.
27/11/08, GEWIJZIGD BIJ BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 23/06/11
- Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
- Gelet op het besluit van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de
verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening
voorleggen;
- Gelet op het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm
van provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005, en latere
wijzigingen;
- Gelet op de artikelen 2 en 42 van het Provinciedecreet;
- Overwegende dat de kennismaking met andere culturen nieuwe inzichten geeft, verrijkend
werkt voor de deelnemers, het Europees burgerschap accentueert en verdraagzaamheid en
samenwerking verhoogt;
- Gelet op de bestaande initiatieven inzake grensoverschrijdende uitwisselingen zowel op het
vlak van onderwijs, cultuur en welzijn en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden;
- Gelet op de provinciale beleidsnota’s in dit verband;
- Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is strikte modaliteiten vast te
stellen;
- Overwegende dat anderzijds een administratieve vereenvoudiging zich opdringt;
- Op voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Hoofdstuk I Doelstelling
Artikel 1:
De Provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie,
organisaties/onderwijsinstellingen, binnen de domeinen onderwijs, cultuur of welzijn,
aanmoedigen om grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten binnen de Europese Unie op te
zetten, in het bijzonder met de Europese prioritaire regio’s van de provincie.
De Provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren aan grensoverschrijdende
uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met partners uit de Europese
regio's stimuleren.
Hoofdstuk II Begripsomschrijving
Artikel 2:
§1 "Europese prioritaire regio's" zijn regio's waarmee de Provincie West-Vlaanderen een
samenwerkingsakkoord gesloten heeft. Regio's buiten de Europese Unie, waarmee de
Provincie samenwerkt, komen niet in aanmerking.
§2 "Regio's van de Europese Unie" behoren tot alle lidstaten van de Europese Unie.
Kandidaat-lidstaten komen niet in aanmerking.
§3 De deputatie wordt gemachtigd om jaarlijks de lijst met de Europese prioritaire regio’s van
de Provincie, die beantwoorden aan de definitie van artikel 2 §1 van onderhavig reglement,
vast te stellen.
Hoofdstuk III Toepassingsgebied
Artikel 3:
§1 Voor deze subsidies komen in aanmerking: organisaties die geen winstoogmerk nastreven
en onderwijsinstellingen (worden hierna organisatie genoemd), die grensoverschrijdende
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uitwisselingsprojecten opzetten en door de aard van de activiteiten en van de algemene
organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak. Gemeenten komen enkel in
aanmerking als zij optreden als inrichtende macht van een gemeentelijke onderwijsinstelling.
OCMW’s komen niet in aanmerking.
§2 Binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene kredieten kunnen, in de
domeinen onderwijs, cultuur of welzijn, grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten
gesubsidieerd worden met:
- Europese prioritaire regio’s
- andere regio’s van de Europese Unie
Hoofdstuk IV Voorwaarden
Artikel 4:
§1 De aanvrager van de subsidie heeft zijn maatschappelijke zetel of woonplaats in de
Provincie West-Vlaanderen.
§2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten:
- de projecten worden opgezet in samenwerking met een of meerdere actieve
projectpartner(s) uit de Europese prioritaire regio's of regio's uit de Europese unie
(geen unilaterale projecten);
- de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;
- de projecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking;
- de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben;
- de Europese internationaliseringsgedachten verwerkt zitten in het project.
§3 De activiteit duurt minstens 1 dag. Er kan voor maximum 5 dagen een verblijfsvergoeding
ontvangen worden.
§4 Per organisatie kan er per kalenderjaar slechts 1 project gesubsidieerd worden. Voor
Hogescholen is dit 1 project per departement.1
Hoofdstuk V Procedure
Artikel 5 Indiening:
§1 De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig digitaal (niet
handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de Dienst Externe
Relaties van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk
op 15 januari, 15 april, 15 juli of 15 oktober en in elk geval ten minste twee maanden voor de
aanvang van het project. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren
worden niet aanvaard.
§2 Andere verkregen subsidies dienen ook steeds vermeld te worden in het aanvraag- en
afrekeningsformulier.
Artikel 6 Beoordeling:
§ 1 Elk kwartaal worden de projecten voorgelegd aan de betrokken diensten die de projecten
beoordelen. Dit advies wordt voorgelegd aan deputatie, die, in functie van het beschikbare
krediet, de definitieve beslissing neemt.
§ 2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningstermijn wordt de beslissing meegedeeld aan de
projectaanvrager.
Artikel 7 Uitbetaling:
§1 De subsidie wordt uitbetaald na afloop van de activiteit en na het indienen van een
evaluatieverslag met een gedetailleerde eindafrekening. Dit evaluatieverslag moet gestaafd
worden met de nodige bewijsstukken:
- een inhoudelijke evaluatie;
1

Gewijzigd bij besluit van de provincieraad d.d. 26/06/2011: de woorden “over een periode van 2
opeenvolgende jaren” worden vervangen door de woorden “per kalenderjaar”. Artikel 4 § 4 wordt
aangevuld met volgende bepaling: “voor hogescholen is dit 1 project per departement”.
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-

een gedetailleerde afrekening van het project met betaalbewijzen en overzicht van
eventuele inkomsten;
- exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier;
- verslagformulier provinciale herkenbaarheid.
§2 De Provincie kan steeds besluiten om bepaalde, irrelevante kosten niet te aanvaarden.
§3 De afrekening en het evaluatieverslag moeten uiterlijk 4 maanden na afloop van het
project ingediend worden.
§4 De Provincie kan steeds de verantwoordingsstukken ter plaatse controleren.
Hoofdstuk VI Subsidiëring
Artikel 8:
§ 1 De subsidie is opgedeeld in een vast en een variabel bedrag.
Per project wordt een vast bedrag van maximum 750 euro toegekend.
Daarnaast wordt er maximum 10 euro per West-Vlaamse persoon per verblijfsdag in de
partnerregio en maximum 10 euro per gast van de partnerregio per verblijfsdag in WestVlaanderen toegekend, met een maximum van 5 dagen.
§ 2 De subsidie bedraagt maximum 50% van de subsidiabele kosten die overblijven na aftrek
van de andere inkomsten en bedraagt in totaal maximum:
- 2.000 euro bij een uitwisseling met een Europese prioritaire regio;
- 1.500 euro bij een uitwisseling met een andere regio van de EU-lidstaten;
§ 3 Voor leerlingen/studenten uit het bijzonder onderwijs en voor personen die
maatschappelijk kwetsbaar zijn door hun handicap, etnisch-culturele achtergrond of
(kans)armoede is het bedrag per dag 20 euro en wordt het totaal maximum subsidiebedrag
bedoeld in §2 met 500 euro verhoogd. Dit verhoogde bedrag zal enkel toegepast worden
voor de aanwijsbare meerkosten die een gevolg zijn van deze maatschappelijke
kwetsbaarheid.
Hoofdstuk VII Slotbepalingen
Artikel 9:
Elke organisatie die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het kader
van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor
dit subsidiereglement.
Artikel 10:
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten
onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit
reglement gestelde voorwaarden, de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de vier
maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het project, dan kan het subsidiebedrag
geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen dat de organisatie
uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode. Indien blijkt dat de
subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de organisatie voorgoed
uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag volledig
teruggevorderd worden.
Artikel 11:
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
geldende provinciale voorwaarden in dat verband.
Artikel 12:
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd
alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit
reglement.
Artikel 13:
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§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009 en is van toepassing op de aanvragen
ingediend na die datum. De afhandeling van aanvragen, ingediend voor deze datum, gebeurt
volgens het reglement van 29 april 1999.
§ 2 Het reglement van 29 april 1999 wordt opgeheven op 31 december 2008 voor wat de
nieuwe aanvragen betreft.
§ 3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2014, wordt
dit reglement opgeheven op 31 december 2013.
Brugge, 27 november 2008
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

24. Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit
Dienst en referte : Vl. Gem. Team financiën juridisch/fiscaliteit/2011/990/AZ
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Geacht college,
Op verzoek van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand heb ik de eer u hierna mededeling te geven van de Omzendbrief
BB-2011/1 van 10 juni 2011 betreffende gemeentefiscaliteit : Coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven.
Met de meeste hoogachting
(get.) Paul Breyne
Gouverneur
COÖRDINATIE VAN DE ONDERRICHTINGEN OVER DE GEMEENTEFISCALITEIT
Bijlage: BZ_gemeentefisc.pdf
25. Raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden
Dienst en referte : W/11/999/209-1
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn
Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 1 juli 2011
betreffende de raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011, blz. 43352.
Hoogachtend
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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26. Instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaamse Gewest
Team en referte : Team FG – II/1/11/990
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-2011/3 van 15 juli
2011 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten
2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse
Gewest.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2011.
Met de meeste hoogachting
(get.) Paul Breyne,
Gouverneur
27. Vaststelling van de 2de budgetswijziging van het budget 2011
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2011/BW2
VASTSTELLING 2de BUDGETSWIJZIGING 2011
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad d.d. 26 mei 2011 houdende
vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2011.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE
VASTSTELLING 2de BUDGETSWIJZIGING 2011

Bijlage: FIN2_BW22011.pdf
Bijlage: FIN3_BW22011_toelichting.pdf
28. Vaststelling van de 3de budgetswijziging van het budget 2011
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2011/BW3
VASTSTELLING 3de BUDGETSWIJZIGING 2011
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad d.d. 23 juni 2011 houdende
vaststelling van de derde wijziging van het budget 2011.
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Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE
VASTSTELLING 3de BUDGETSWIJZIGING 2011

Bijlage: FIN5_BW32011.pdf
29. Besluit van de provincieraad tot wijziging van het huishoudelijk reglement van
de provincieraad van West-Vlaanderen d.d. 27 januari 2011 en 24 maart 2011 en
besluit van de provincieraad d.d. 24 maart 2011 met het provinciaal
subsidiereglement voor politieke partijen, actief in de provincie West-Vlaanderen
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Wij hebben de eer, overeenkomstig artikel 180 van het Provinciedecreet, volgende
reglementen ter kennis te brengen:
 de besluiten van de provincieraad van 27 januari 2011 en 24 maart 2011 tot wijziging
van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen
 het provinciaal subsidiereglement voor politieke partijen, actief in de provincie WestVlaanderen, zoals goedgekeurd in de provincieraad van 24 maart 2011
Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier,
De bestuursdirecteur,
(get.) Geert Anthierens

De gedeputeerde,
(get.) Dirk De fauw

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD D.D. 27 JANUARI 2011 TOT WIJZIGING VAN HET
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PROVINCIERAAD
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 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 35, 38,
39, 40, 51 en 182.
- het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het provinciedecreet
- het voorstel van het bureau van de provincieraad d.d. 29 oktober 2010, 3 december 2010
en 7 januari 2011
- de screening door de dienst griffie van het huishoudelijk reglement van de provincieraad aan
de gangbare praktijk
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Een artikel 15 bis wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement:
“De verenigde commissie kan vergaderen in verschillende regio-afdelingen. De afgebakende
regio’s binnen de gebiedsgerichte werking van de provincie vormen de basis voor deze regioafdelingen.
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Elke afdeling bestaat uit de provincieraadsleden met hun woonplaats in de regio. Andere
raadsleden kunnen zonder stemrecht de vergaderingen van de regio-afdelingen waarvan zij
geen lid zijn bijwonen.
De regio-afdelingen kiezen onder hun leden een voorzitter en een ondervoorzitter die de
voorzitter vervangt in geval van verhindering. Leden van de commissie AZF en leden van de
deputatie kunnen het voorzitterschap of ondervoorzitterschap van een regio-afdeling niet
opnemen.
De regio-afdelingen van de verenigde commissie vergaderen minstens twee maal per jaar en
hebben tot doel de raadsleden informatie en toelichting te verstrekken bij de lopende
projecten in de regio en de rol van de provincie in de streek te adviseren en te evalueren.”
Artikel 2:
Artikel 17 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Volgende zin wordt aan het artikel toegevoegd na de vierde zin:
“Een raadslid kan bij uitzondering deel uitmaken van meer dan twee raadscommissies,
ingevolge artikel 39, §3, 9e zin van het provinciedecreet.”
- In het achtste lid wordt ‘en regio-afdeling’ toegevoegd na “elke raadscommissie” en
“ambtenaren” vervangen door ‘personeelsleden’
Artikel 3:
Artikel 19 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Toevoegen van “of regio-afdelingen” na “Twee of meer commissies”
Artikel 4:
Artikel 20 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Toevoegen van “of regio-afdeling” na “Elke commissie”
Artikel 5:
Artikel 21 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Vervanging van de eerste zin door: “De aanwezige raadsleden tekenen de
aanwezigheidslijst van de commissie of regio-afdeling.”
Artikel 6:
Artikel 22 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Toevoegen van “en de regio-afdelingen” na “De vergaderingen van de commissies”
Artikel 7:
Artikel 26 van het huishoudelijke reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Vervanging van de eerste drie zinnen van artikel 26 huishoudelijk reglement door het
volgende lid:
“De oproeping wordt verstuurd volgens de keuze van het raadslid. Hiertoe wordt jaarlijks
de vraag gesteld aan de raadsleden om te bepalen op welke wijze zij de uitnodiging, de
agenda en de stukken voor vergaderingen wensen te ontvangen: volledig digitaal via de
beveiligde internetpagina voor de provincieraad, digitaal en op papier in het postvakje in
het provinciehuis Boeverbos, of digitaal en op papier per post thuis bezorgd. Deze keuze
kunnen zij ten allen tijde herzien, door dit mee te delen aan de voorzitter van de
provincieraad.”
- Invoegen van volgende tweede lid:
“Het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget, de
budgetwijzigingen en de jaarrekening worden gepubliceerd op de beveiligde
internetpagina voor de provincieraad. Ook de papieren versie van deze documenten wordt
aan de raadsleden bezorgd, dit ofwel per post voor de raadsleden die de oproeping
eveneens per post ontvangen ofwel in het postvakje in het provinciehuis Boeverbos, voor
de raadsleden die de oproeping in het postvakje of louter digitaal ontvangen.”
Artikel 8:
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In artikel 27 van het huishoudelijke reglement wordt na het eerste lid volgend nieuw tweede
lid toegevoegd:
“Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 22 van het
provinciedecreet, wordt de aangepaste agenda, uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld,
openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. In spoedeisende gevallen wordt de agenda
uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk voor de aanvang van de vergadering
openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.”
Artikel 9:
In artikel 29 van het huishoudelijke reglement wordt de eerste zinsnede vervangen door:
“De raadsleden loggen in op het besturingssysteem van de provincieraadzaal met hun
persoonlijke aanmeldingskaart;”
Artikel 10:
In artikel 37 van het huishoudelijke reglement wordt het tweede lid vervangen door:
“De raad kan beslissen om geen samenvatting op te nemen van de besprekingen die in de
besloten vergadering zijn gevoerd of indien de notulen tijdens de vergadering worden
opgemaakt.”
Artikel 11:
Artikel 40 van het huishoudelijke reglement wordt als volgt gewijzigd:
Vervanging in de eerste zin van “openbaar” door “niet-geheim”
Artikel 12:
In artikel 41 van het huishoudelijke reglement wordt de eerste zin als volgt vervangen:
“Na bespreking van één of meer onderwerpen, verzoekt de voorzitter de raadsleden hun stem
uit te brengen over elk onderwerp en kondigt hij de aanvang van de stemming aan.”
Artikel 13:
Artikel 46 van het huishoudelijke reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Vervanging van het woord “ambtenaren” door “personeelsleden”
Artikel 14:
Artikel 63 van het huishoudelijke reglement wordt als volgt vervangen:
“De lijst van besluiten van de deputatie en de goedgekeurde notulen van de deputatie worden
gepubliceerd op de beveiligde internetpagina voor de provincieraad, dit uiterlijk op dezelfde
dag als de vergadering van de deputatie volgend op de vergadering waarop de notulen
werden goedgekeurd.”
Artikel 15:
Artikel 64 van het huishoudelijke reglement wordt als volgt gewijzigd:
- Vervanging van ‘inrichtingen’ door ‘instellingen
- Na de eerste zin wordt volgende bepaling toegevoegd:
“Het inzage- en bezoekrecht van de provincieraadsleden geldt eveneens voor de
autonome provinciebedrijven van de provincie”
Artikel 16:
In artikel 73 van het huishoudelijke reglement de eerste zin van het derde lid als volgt
vervangen:
“Raadsleden ontvangen een presentiegeld voor elke vergadering van maximaal twee
raadscommissies waar zij lid van zijn namens hun fractie en die zij ook effectief bijwonen.”
Artikel 17:
Artikel 77 van het huishoudelijk reglement wordt in fine aangevuld met:
‘De voorzit(s)ter van de regio-afdeling ontvangt een dubbel presentiegeld voor het voorzitten
van de regio-afdeling. De ondervoorzit(s)ter van de regio-afdeling die de voorzit(s)ter van de
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regio-afdeling vervangt, ontvangt voor deze vergadering een dubbel presentiegeld. Van deze
vervanging wordt melding gemaakt op de aanwezigheidslijst en het commissieverslag.’
Artikel 18:
Artikel 78 van het huishoudelijk reglement wordt geschrapt.
Artikel 19: inwerkingtreding
De artikelen van dit besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad
treden in werking op 27 januari 2011.
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD D.D. 24 MAART 2011 HOUDENDE DE WIJZIGING
VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WESTVLAANDEREN - TOELAGE AAN DE FRACTIES
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 provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 38
(fracties);
- het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling
van de lokale en provinciale mandataris, inzonderheid artikel 36 (toelage
provincieraadsfracties);
- de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de
open boekhouding van de politieke partijen;
- het besluit van de provincieraad van 23 december 2010 tot opheffing van het provinciaal
subsidiereglement d.d. 27 juni 2002 en latere wijzigingen voor toelagen aan politieke
vertegenwoordigingen in de provincieraad van West-Vlaanderen;
- het huishoudelijk reglement van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen van 1
maart 2007;
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de
controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van
reserves door subsidietrekkers;
- de brieven d.d. 16 juni 2010, 2 augustus 2010 en 19 november 2010 van de Vlaams
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand en de brief van het Rekenhof d.d. 20 juli 2010;
- het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 1 maart 2007
wordt aangevuld met volgende bepalingen:
Hoofdstuk 15 – Toelage aan de fracties
Artikel 79. – §1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, die op het provinciebudget
werden voorzien, verleent de provincie West-Vlaanderen jaarlijks een toelage aan alle
fracties, zoals bedoeld in artikel 13 van onderhavig huishoudelijk reglement.
§2. De fracties mogen de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de ondersteuning van de
eigen werking en van de werking van de provincieraad waarvan ze deel uitmaken.
In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de administratieve
ondersteuning van de provincieraadsleden en de personeels-, administratie- en
werkingskosten van de fracties.
De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, noch ter
compensatie van presentiegeld of wedde.
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§3. Iedere fractie kan jaarlijks schriftelijk afstand doen van het voordeel van deze toelage.
Artikel 80. – §1. De toelage aan de fracties wordt vanuit het daartoe in het budget
ingeschreven krediet als volgt samengesteld:
1° 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld tussen de fracties;
2° 70 % wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de
laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie
vormen;
3° 20 % wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dat
bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of
kandidaten van deze lijsten die de fractie vormen.
§2. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens die voortkomen uit de officiële
uitslagen van de laatste provincieraadsverkiezingen.
Artikel 81. - §1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die
als hoofddoel heeft: de ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en
van de provincieraad waarvan deze fractie deel uitmaakt.
Deze vereniging moet functioneren onder het toezicht van een vzw bedoeld in artikel 22 van
de wet van 4 juli 1989 met het oog op de consolidatie van de partijboekhouding en de
naleving van de regels inzake partijfinanciering. Deze vereniging is zelf verantwoordelijk voor
de verplichtingen van voormelde wet t.a.v. de vzw onder wiens toezicht zij staat.
Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, hetzij in de
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke vereniging.
De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke vereniging
moet in de provincie gevestigd zijn. De bestuursorganen van de vereniging bestaan
uitsluitend uit provincieraadsleden van West-Vlaanderen.
De vzw of feitelijke vereniging voert een afzonderlijke boekhouding, specifiek voor wat betreft
de besteding van de toelage aan de fractie en opent daartoe bij een financiële instelling een
rekening op naam van de vereniging.
§2. De aanvraag van de toelage dient jaarlijks uiterlijk op 31 augustus ingediend bij de
deputatie op een formulier ter beschikking gesteld door de deputatie. De aanvraag wordt, om
rechtsgeldig te zijn, ondertekend door de meerderheid van de leden van de fractie. De
aanvraag vermeldt de naam van de vzw of van de feitelijke vereniging, bedoeld in §1, de
maatschappelijke zetel of het secretariaatsadres ervan en het rekeningnummer waarop de
storting dient te gebeuren.
§3. Jaarlijks kan een voorschot worden verleend op de in de loop van dat jaar toe te kennen
toelage.
Dit voorschot bedraagt 50% van de toe te kennen toelage, afgerond tot 5.000 euro of het
eerstvolgende veelvoud van dat bedrag. De afronding kan niet tot gevolg hebben dat er meer
dan het totale bedrag van de toelage aan de fractie zou worden uitbetaald.
Het voorschot dient gemotiveerd aangevraagd te worden bij de deputatie vóór 31 maart van
het betrokken toepassingjaar. De aanvraag wordt, om rechtsgeldig te zijn, ondertekend door
de meerderheid van de leden van de fractie. De aanvraag vermeldt de naam van de vzw of
feitelijke vereniging, bedoeld in §1, de maatschappelijke zetel of het secretariaatsadres ervan
en het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.
Artikel 82. - §1. De toelage dient steeds uitsluitend en integraal aangewend voor het doel
waarvoor ze werd toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd.
§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door
diegene die gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen. Indien de vereniging een feitelijke
vereniging is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door een meerderheid van
de leden van de fractie.
§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd:
1° jaarlijks indienen van een activiteitenverslag;
2° jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen waaruit blijkt
dat de toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
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2° jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer
en financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt van een vzw; jaarlijks
indienen van een financieel verslag indien de vereniging de vorm aanneemt van een
feitelijke vereniging.
§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag
zoals bepaald in artikel 81, §2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar
waarvoor de toelage werd toegekend.
§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat niet
afdoende verantwoord is teruggevorderd.
§6. De deputatie stelt jaarlijks een overzicht vast van de verantwoorde aanwending van alle
toelagen aan de fracties.”
Artikel 2:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.
PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT D.D. 24 MAART 2011 VOOR POLITIEKE
PARTIJEN, ACTIEF IN 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 artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en 3;
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
- de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en
de open boekhouding van de politieke partijen;
- wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden,
de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de OCMW’s;
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake
de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van
reserves door subsidietrekkers;
- de mogelijkheid die de hierboven vermelde federale wetgeving biedt tot financiering
van politieke partijen die op het provinciaal grondgebied actief zijn;
- de opdracht voor de provincies om een burgernabije, democratische, transparante en
doelmatige uitoefening van de provinciale bevoegdheden te verzekeren;
- de vaststelling dat een degelijke politieke en democratische werking van de politieke
partijen in de provincie in onze institutionele context daartoe een belangrijke, zelfs
noodzakelijke, voorwaarde vormt;
- de ondersteuning van deze politieke en democratische werking van de politieke
partijen behoort daarom tot het provinciaal belang; althans voor het gedeelte dat
bovenlokaal is; een taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal
gemeentelijk belang overstijgt, en voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op
realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie;
- het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1:
Binnen de perken van de beschikbare kredieten die op het provinciebudget werden voorzien,
en onder de voorwaarden van dit reglement, verleent de provincie West-Vlaanderen jaarlijks
een subsidie aan politieke partijen, zoals bedoeld door artikel 1, 1° van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van
de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.
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Artikel 2:
Alleen de politieke partijen die een erkende fractie vormen binnen de provincieraad en die aan
alle volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de toekenning van de
subsidie:
1° de politieke partijen hebben een werking op het volledige grondgebied van de provincie
West-Vlaanderen, wat blijkt uit het feit dat ze bij de laatste verkiezingen voor de algehele
vernieuwing van de provincieraad, in alle kiesdistricten een lijst met dezelfde naam ingediend
hebben; indien de naam van de lijst in alle kiesdistricten bestaat uit meerdere woorden of
afkortingen die verwijzen naar twee of meer politieke partijen die voor deze laatste
provincieraadsverkiezingen een kartel-, alliantie- of koepelpartijlijst indienden, genieten deze
partijen samen als één partij het voordeel van deze subsidie;
2° de politieke partij beschikt over een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk, gevestigd in de provincie West-Vlaanderen; deze vereniging moet
bestuurd worden door een raad van bestuur die minstens voor een derde bestaat uit
provincieraadsleden van de provincie West-Vlaanderen, verkozen voor de betreffende
politieke partij; deze vereniging moet functioneren onder het toezicht van een vzw bedoeld in
artikel 22 van de wet van 4 juli 1989 met het oog op de consolidatie van de partijboekhouding
en de naleving van de regels inzake partijfinanciering;
3° het maatschappelijk doel van de in artikel 2,2° bedoelde vzw omvat de ondersteuning van
de partijwerking van de politieke partij zoals bedoeld in artikel 2,1°;
4° de in artikel 2,2° bedoelde vzw voert een boekhouding die een controle mogelijk maakt op
de besteding van de provinciale subsidie en deze vzw aanvaardt de controle van de Provincie
West-Vlaanderen op de verantwoording van deze besteding.
Artikel 3:
De subsidie aan elke politieke partij bedraagt maximaal een evenredig deel van het daartoe in
het provinciebudget ingeschreven krediet, naar rato van volgende verdeelsleutel:
- 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld;
- 70% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de
laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de
fractie vormen;
- 20% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,
dat bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten
of kandidaten van deze lijsten die de fractie vormen.
Artikel 4:
§1. De in artikel 2, 2° bedoelde vzw’s kunnen de subsidie bedoeld in artikel 3 enkel
aanwenden voor de bevordering van de bovenlokale partijwerking op het grondgebied van de
provincie West-Vlaanderen van de politieke partij waarvoor de vzw optreedt. Een
partijwerking is bovenlokaal als ze een ruimere territoriale reikwijdte heeft dan één
gemeente, zonder gericht te zijn op realisaties buiten de grenzen van het grondgebied van de
provincie.
§2. De bovenlokale partijwerking waarvoor de subsidie aangewend wordt, kan enerzijds
betrekking hebben op een structurele, recurrente werking, als anderzijds op een project of
initiatief dat duidelijk afgebakend is in tijd en ruimte en waarbij specifiek aandacht besteed
wordt aan het provinciale bestuursniveau of de provinciale beleidsvoering.
§3. De subsidie mag niet aangewend worden voor de ondersteuning van de eigen werking van
de fracties in de provincieraad of van de werking van de provincieraad waarvan ze deel
uitmaken.
§4. De subsidie dient steeds uitsluitend en integraal aangewend voor het doel waarvoor ze
werd toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd.
Artikel 5:
§1. De subsidieaanvraag dient jaarlijks ingediend bij de deputatie. De deputatie stelt daartoe
een formulier ter beschikking en bepaalt de uiterste datum voor het indienen van de
aanvraag.
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De aanvraag vermeldt de naam van de vzw, bedoeld in artikel 2, 2°, de maatschappelijke
zetel ervan en het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.
De aanvraag dient te verduidelijken waarvoor het subsidiebedrag zal aangewend worden en
bevat een motivering hoe dit bijdraagt tot de politieke en democratische werking van de
politieke partij in West-Vlaanderen.
In de aanvraag wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de structurele,
recurrente werking en anderzijds de projecten of initiatieven, zoals bedoeld in artikel 4 §2.
§2. De verantwoording moet worden voorgelegd, ten laatste 31 augustus van het jaar
volgend op het jaar waarvoor de subsidie werd toegekend.
§3. De verantwoording dient op volgende wijze te worden afgelegd:
- een verklarende nota dient voorgelegd te worden met een kwalitatieve beschrijving die
de meerwaarde aantoont van de aanwending van de subsidie voor de politieke en
democratische werking van de politieke partij in West-Vlaanderen; deze verklarende
nota maakt het onderscheid tussen de structurele, recurrente werking enerzijds en de
projecten of initiatieven anderzijds;
- deze verklarende nota dient gestaafd te worden met de nodige
verantwoordingsstukken, zoals facturen, schuldvorderingen of uitgavenstaten; deze
verantwoordingsstukken worden gegroepeerd voor de structurele, recurrente werking
enerzijds en de projecten of initiatieven anderzijds;
- jaarlijks moet een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer en
financiële toestand van de vzw voorgelegd worden.
§4. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, indien de voorwaarden van dit
reglement niet worden nageleefd, of indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is,
zal de deputatie overgegaan tot de terugvordering van de subsidie.
Artikel 6:
Er zal overgegaan worden tot de intrekking van de subsidie indien:
1° de raad van state tot zulk een intrekking heeft besloten op grond van artikel 15ter van
voormelde wet van 4 juli 1989.
De deputatie handelt dan conform de door het arrest van de raad van state bepaalde
intrekkingsperiode en stelt in evenredigheid met het deel van de federale toegekende
dotatie dat wordt ingetrokken, de hoegrootheid van het in te trekken bedrag vast;
2° bij een vonnis of arrest is vastgesteld dat een politieke partij door eigen toedoen of door
toedoen van haar componenten, lijsten, kandidaten of gekozenen, duidelijk en door middel
van verscheidene met elkaar overeenstemmende tekenen, vijandig staat tegenover de
rechten en vrijheden die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955, en door de aanvullende protocollen bij dat Verdrag die in België
van kracht zijn. De provincieraad bepaalt dan de intrekkingsperiode en de hoegrootheid
van het in te trekken bedrag.
Artikel 7:
Dit besluit heeft uitwerking m.i.v. 1 januari 2011.
30. 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 – 2011/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.
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De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De provinciegouverneur,
(get.) Paul Breyne

LIJST VAN DE GESELECTEERDE THEMA’S IN HET KADER VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN HET WEST-VLAAMS
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: GESELECTEERDE THEMA’S 2011
Vanuit de archiefdienst:
1. Analyse van de bevoegdheden inzake toezicht op de lokale besturen van de federale
overheid, de Vlaamse overheid en de Provincie sinds 1994
2. 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
3. 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
4. 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
5. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 1ste
Afdeling (brandweer, politie, toezicht lokale besturen, enz.)
6. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 2de
Afdeling (financiën, toezicht onroerende goederenbeheer, enz.)
7. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 5de
Afdeling en inventarisering (sociale zaken)
8. Opmaak van een archiefbeheersplan (inclusief digitale mappen) voor de dienst MiNaWa
(Milieu, Natuur en Waterbeleid)
9. Opmaak van een archiefbeheersplan (inclusief digitale mappen) voor het Algemeen
Provinciebedrijf Westtoer
10. Toepassen van de bestaande selectielijst op archieven van
arrondissementscommissariaten en opstellen van een modelinventaris.
11. Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en
uitwerken van modellen voor educatieve werking in archieven
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
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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. onderzoek naar (oppervlakte) normen voor de sociale behoefte aan groen op verschillende
niveaus: buurtgroen, decorgroen, recreatief groen, natuurgroen en de rol die verschillende
overheidsniveaus daarin kunnen spelen”
10.vuistregels voor vlinder- en bijenvriendelijker inrichting van provinciale domeinen en
groene assen. Evaluatie van de huidige waarde op dit vlak en voorstellen voor optimalisatie
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
Enkele jaren geleden werd het INBO (toen heette het nog Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer, met Koen Vandenberghe) gevraagd om een studie te maken over de
invloed van het toenemend vossenbestand op het Zwin.
Vossen worden nu steeds vaker opgemerkt in de Zwinvlakte, zowel als in het
vogelpark (ook prenten, loopsporen, uitwerpselen). Soms kan men ’s ochtends wel 5
vossen tegelijk zien op het schor aan de kant van de Zwinduinen en –polders. Hoewel
ze geen massa’s vogels doden, zijn er nog opvallend weinig te zien in de vlakte.
Vermoedelijk veroorzaakt de haast permanente aanwezigheid van de vossen in het
gebied een zodanige verstoring dat de vogels het gebied minder en minder opzoeken
als rust- en voedselgebied.
Jaren geleden werd nochtans gekozen voor het behoud van de Zwinvlakte als slikkeen schorregebied, met internationaal belang als ‘stepping stone’ – voedsel- en
rustgebied voor trekvogels.
Onderzoek van de werkelijke invloed van de vossen enerzijds en een inventarisatie
(literatuurstudie) van bestaande, uitgeteste en goed bevonden barrières (liefst
natuurlijk ogende, zoals brede diepe watergrachten) die vosproof zijn anderzijds, zijn
volgens mij ook zeer goede onderwerpen voor een onderzoek. Het leent zich trouwens
als ideaal onderzoek binnen het samenwerkingsverband met het ANB.
13. Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek
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
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-

-

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
- 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
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-

analyse situatie Constant Permeke museum wat betreft preventieve en actieve
conservering

Korte studies/oefening
- Kunsthistorische en materiaaltechnisch onderzoek naar ensembles van werken van
een bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de collectie van het museum
(bronnenonderzoek, iconografisch beschrijving, verzamelen documentatie,…)
Vanuit de dienst cultuur:
1. Uitvoeren van een publieksonderzoek in BE-PART.
In kaart brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesse, geografische situering aan de
hand van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en tabellen.
2. Onderzoek naar educatieve initiatieven (meer bepaald workshops) voor volwassenen in
musea en andere culturele instellingen.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van workshops in musea en andere
culturele instellingen voor volwassenen in Vlaanderen. In kaart brengen van de
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde
methodiek om deze doelgroep te bereiken.
3. Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen
4. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen museum in
de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de leerdoelstellingen van
het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de brochure “Juf, gaan we naar het
museum ? Tips en ideeën voor didactisch werken in kleine musea”
5. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in het
fonds van de bibliotheken).
6. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op het
werk van een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf Vermeersch, F.R. Boschvogel,
André Demedts, Fred Germonprez en Jaak Stervelynck.
7. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld
worden bvb. het interbellum)
8. Studies in verband met het verenigingsleven in West-Vlaanderen, gedurende bepaalde
periodes in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor
bijvoorbeeld het subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur.
9. Studies over de iconografie aanwezig in de Provinciale Bibliotheek
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. welk
cultureel aanbod mis je als je niet buiten West-Vlaanderen cultuur gaat opzoeken?
* Profilering van de cultuurcentra in West-Vlaanderen: welke centra zijn in West-Vlaanderen
in wat gespecialiseerd en is er regionale afstemming in het aanbod? 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, …)
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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
20. Conservering in musea
- 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
- 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)
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
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c.Bibliotheekmanagement
- Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning van het
bibliotheekbeheer
- Implementatie van boomzoekstructuren in de WebOPAC van WINOB
- Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekwerk te optimaliseren en te
evalueren.
- Onderzoek naar de vormingsnood van en het vormingsaanbod voor
bibliotheekpersoneel in de West-Vlaamse openbare bibliotheken
- Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers (expertenpool)
aan te bieden aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken
d.Collectiemanagement
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair erfgoed in de
West-Vlaamse bibliotheken
- Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-Vlaamse
bibliotheken
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van culturele informatie in de 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 noodzaak en mogelijkheden van mobiele communicatieplatformen voor
gebruikers van UiT in West-Vlaanderen.
28. Studie m.b.t. historische West-Vlaamse emigratie naar Amerika
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…
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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.
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
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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
 De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de
Volksrepubliek China op het vlak van duurzame economie en onderwijs.
4. Gebiedsgerichte werking
De gebiedswerking van West-Vlaanderen richt zich op kleinere gebieden binnen de provincie
waar een beleid op maat wordt gemaakt. De onderwerpen hoeven dus niet provinciebreed te
worden uitgewerkt, maar kunnen zich concentreren op een kleiner gebied: kust, Westhoek,
Brugs Ommeland, polders, Houtland, Interfluvium... Het gaat om thema’s, geen strikte
onderwerpen – er is nog ruim mogelijkheid om een eigen wending te geven het werk. Wel
vragen we om het werk in overleg met contactpersonen binnen de gebiedswerking.
Toeristisch-recreatief: streekidentiteit ontwikkelen en communiceren, recreatiecodes
ontwikkelen voor recreanten (fietsers, wandelaars, bezoekers per auto) en bewoners,
onderzoek naar natuurbeleving door recreanten…
Landbouwbedrijven: onderzoek naar hun economische leefbaarheid, naar ecologische en
rendabele ‘cleantech’, naar natuurbeheer als neveninkomst, naar samenwerking tussen
bedrijven, naar inbedding in stadsweefsel (‘stadslandbouw’)
Sociaal onderzoek naar dorpsleven: voorzieningenaanbod, sociaal weefsel, mobiliteit,
bevolking (nieuwkomers, demografie), beleving, rol van ‘plattelandssteden’
Handel: economie van korte voedselketens en communicatie ervan (streek- en
hoeveproducten)
Geschiedenis van West-Vlaamse industriesectoren (vlas, tuinbouw, grensarbeid,
toerisme…), van materieel en immaterieel streekerfgoed (WO I, grenzen met Frankrijk en
Nederland, kust en visserij, spoorlijnen en kanalen, verdedigingswerken, polderlandschappen
en dijken, …) en van West-Vlaamse dorpen (bijdragen aan historische dorpenatlas)
Landschap als centraal concept om aan gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planning te
werken.
Duurzaam steden- en dorpenbeleid: kansen en obstakels voor sociale klimaatwijken, voor
burgerparticipatie in lokaal bestuur en voor intergemeentelijke samenwerking op het
platteland (vb. inzake woonzorg)
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
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3.
4.
5.

Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen
Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (≠ streekproducten)
Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan
(internationale) beurzen in de Leiestreek

31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 23 juni 2011
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 d.d. 23 juni 2011 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 D.D. 23 JUNI 2011
In de vergadering van de provincieraad dd. 23/06/2011 werden volgende beslissingen
genomen:
1.
Kennisnemen van het ontslag van een provincieraadslid en installeren van een
raadslid-opvolger
2.
Beslissen tot verlenging van de termijn met 60 dagen voor de definitieve vaststelling
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide
3.
Vaststellen van de inwerkingtreding van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA)
voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de land- en tuinbouwsector
4.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van diensten: ontwikkelen van een gecentraliseerde databank en een
ontsluitingsinterface voor het West-Vlaams erfgoed, met raming ten bedrage van 90.750 EUR
(incl. BTW)
5.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: herstellen tuinmuur en inkomhekkens in het provinciedomein
Sterrebos te Rumbeke, met raming ten bedrage van 409.414,17 EUR (incl. BTW)
6.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: bouw van een bufferbekken op de Roobeek - WL.7.22. - waterloop
van 2de categorie gelegen tussen Berlingmolenstraat en Eekhoutstraat te Ardooie, met
raming ten bedrage van 517.948,51 EUR (incl. BTW)
7.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: heraanleg Drijfstraat en kruispunten te Blankenberge in het kader
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van het Europese Interreg IVA-project "Accessing the Countryside" en het Kustactieplan, met
raming ten bedrage van 195.646,72 EUR (incl. BTW)
8.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: aanleg van een fietspad in de Boudewijnlaan - Wilgenbroekstraat te
Oostkamp, met raming ten bedrage van in totaal 470.850,26 EUR, waarvan 465.057,39 EUR
ten laste van de Provincie (waarvan 40 % subsidieerbaar door het Vlaams Gewest Fietsfonds) en 4.888,04 EUR ten laste van de gemeente Oostkamp (telkens incl. BTW)
9.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: consolidatie tuinmuur kruidentuin in het provinciedomein Fort van
Beieren te Koolkerke, met raming ten bedrag van 136.519,28 EUR (incl. BTW)
10.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken: lot HVAC voor loodsen, bistro en Huis van de Voeding op de site
Rodenbach te Roeselare i.k.v. project 330 ‘Actie voor Starters’, met raming ten bedrage van
264.998 EUR (incl. BTW)
11.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de opdracht van dienst : opdracht van architectuur en technieken met leiding,
controle en toezicht op de werken vernieuwen dakbedekking en gevelopbouw van het
klassenblok in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk, met raming van het ereloon op
95.000 EUR (incl. BTW)
12.
Goedkeuren van de verwerving van 118 m² grond te Meulebeke voor de uitvoering
van waterbeheersingswerken op de Devebeek (aankoopprijs : 600 EUR)
13.
Machtiging verlenen tot verwerving van 262 m² tuinbouwgrond te Zwevegem voor de
aanleg van een bufferzone op de Kasteelbeek (aankoopprijs 2.620 EUR)
14.
Machtiging verlenen tot verkoop van 961 m² grond behorend tot het provinciedomein
Sterrebos te Rumbeke + vestigen en verkrijgen recht van doorgang (verkoopprijs 7.715 EUR)
15.
Machtiging verlenen tot verwerving, vervreemding en ruiling van gronden te
Heuvelland, ter uitbreiding van het provinciedomein "Kemmelberg"
16.
Verlenen van advies op de eerste begrotingswijziging 2011 ingediend door de
Instelling Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen
17.
Verlenen van advies op de begroting 2012 ingediend door de Instelling Morele
Dienstverlening - West-Vlaanderen
18.

Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2011

19.
Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaal bedrijf Vergro te Meulebeke-Ingelmunster
20.
Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaal bedrijf Waeyaert-Vermeersch te Kortemark
21.
Verlenen van principieel akkoord met de oprichting van een 2de pensioenpijler voor de
contractueel tewerkgestelde Personeelsleden bij het provinciebestuur
22.
Goedkeuren van de bijakte nr. 2 bij de beheersovereenkomst 2007-2012 tussen de
provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb
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23.
Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek
2011-2018
24.
Goedkeuren van de jaarrekening 2010 en verlenen van kwijting aan de bestuurders en
commissarissen van Westtoer apb
25.
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van de
bibliotheekwerking in het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede
26.
Goedkeuren van de bijakte bij de beheersovereenkomst provincie West-Vlaanderen en
stad Oostende en vzw Mu.ZEE
27.

Vaststellen van het reglement ‘Gone West'

28.
Aktenemen van het samenvattend verslag van de vergadering van de regiocommissies
dd. 9, 11 en 12 mei 2011
29.
Aktenemen 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
30.
Vaststellen van de wijziging van het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten
31.
Motie van mevrouw Veerle Declercq, sp.a-raadslid, inzake een gedegen structurele
overheidsfinanciering en erkenning van het concertgebouw Brugge als instelling van de
Vlaamse Gemeenschap (IVG, in het kader van het kunstendecreet)
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 21-11-2011
32. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 22/09/2011
33. Omzendbrief BB 2011/4 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de
gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van
informatiemiddelen
34. Wijziging Provinciaal reglement betreffende de toekenning van een provinciale
vrijwilligerstrofee
35. Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving 2012 - reglement
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32. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
d.d. 22/09/2011
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 d.d. 22 september 2011 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 D.D. 22 september 2011
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 september 2011 werden volgende
beslissingen genomen in de openbare zitting:
1. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening
kleinstedelijk gebied Diksmuide
2. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist
3. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2011-2013 van de Kathedrale kerkfabriek StSalvator Brugge
4. Goedkeuren van het gewijzigd budget 2011 van de Kathedrale kerkfabriek St-Salvator
Brugge
5. Goedkeuren van het budget 2012 van de Kathedrale kerkfabriek St-Salvator Brugge
6. Goedkeuren van bestek-en gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende heraanleg
fietspad,kruisingen en natuurzones in provinciedomein Groene 62 Ichtegem – fase 5/6 met
raming ten bedrage van in totaal 425.155,28 EUR hetzij 312.778,95 EUR voor deel A en
112.376,33 EUR voor deel B ( telkens incl BTW) in het kader van het Kustactieplan
7. Goedkeuren van bestek en gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken : aanleg fietspad langs Deerlijkseweg (vak Stijn StreuvelsstraatVichtseweg) te Waregem, met raming ten bedrage van 328.038,26 EUR ( incl.BTW)
(waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaams Gewest – Fietsfonds).
8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken : aanleg van fietspad langs de Koekelarestraat te Diksmuide, met
raming ten bedrage van in totaal 1.043.277,32 EUR waarvan 1.017.769,53 EUR ten laste van
de provincie (waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaams Gewest – Fietsfonds) en
25.507,79 EUR ten laste van de stad Diksmuide ( telkens incl BTW)
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9. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding) betreffende de
aanpassingswerken parking campus Westtoer , Koning Albert I-laan 120 te 8200 SintMichiels , met raming ten bedrage van 81.553,52 EUR ( incl BTW)
10. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding betreffende
aanleg kruisingen en natuurzones in provinciedomein Groene 62 te Oostende , Gistel en
Ichtegem – fase 1-4 , met raming ten bedrage van 331.409,32 EUR ( incl BTW) in het kader
van het Kustactieplan
11. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken : wegenis- en rioleringswerken doortocht N36 en Pastoor Verrieststraat
te Ingooigem, met raming ten bedrage van in totaal 3.875.378,65 EUR ( incl BTW)
bevattende een deel ten laste van de provincie, namelijk de aanleg van een fietspad langs
weerszijden van de Pastoor Verrieststraat voor een bedrag van 163.371,60 EUR (incl BTW).
12. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding) betreffende de
heraanleg fietspad Bourgognestraat te Oudenburg, met raming ten bedrage van 110.940,06
EUR (incl BTW).
13. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomsten met OC-ANB ter mandatering
provincie als bouwheer namens beide partijen en met betrekking tot wederzijdse rechten en
plichten bij investeringen en toekomstige exploitatie in het vernieuwde Zwin Natuurcentrum
14. Goedkeuren van de ontwerpovereenkomsten en de gunningswijze (
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ) mbt de dienstenopdracht voor ontwerp
met uitvoeringstoezicht en voor coördinatie van het ontwerp- en uitvoeringsproces van het
Zwin Natuurcentrum , met raming ten bedrage van 2.210.000 EUR ( incl BTW).
15. Machtiging verlenen tot het aanpassen van de concessieovereenkomst voor de uitbating
van de cafetaria "De Trutselaar" in het provinciedomein Tillegembos te Brugge.
16. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze(openbare aanbesteding betreffende de
opdracht van werken : herinrichting cafetaria+nieuwe keuken Trutselaar,verbouwen
achterliggende schuur naar sanitaire ruimte en bouwen van nieuwe openbare sanitaire ruimte
voor domeinbezoekers, fase water-en winddicht op het domein Tillegembos te Brugge, met
raming ten bedrage van 338.049,13 EUR(incl BTW)
17. Machtiging verlenen tot verkoop van grond te nemen uit de Stroroute te Moorslede en
Zonnebeke, mits de prijs van 214.075 EUR
18. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond voor de aanleg van een bufferbekken
langs de Robaartbeek te Poperinge voor een totale prijs van 42.924,54 EUR
19. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2011-2013 van de Orthodoxe kerkfabriek
Heilige Amandus Kortrijk
20. Goedkeuren van het gewijzigd budget 2011 van de Orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus te Kortrijk
21. Goedkeuren van het budget 2012 van de Orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus te
Kortrijk
22. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2012-2013 van de Orthodoxe kerkfabriek
Heiligen Konstantijn en Helena Brugge
23. Goedkeuren van het budget 2012 van de Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstatijn en
Helena Brugge
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24. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2012-2013 van de Orthodoxe kerkfabriek
Moeder Gods Troost der bedroefden Pervijze
25. Goedkeuren van het budget 2012 van de Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troost der
bedroefden Pervijze
26. Instemming verlenen met de uitvoering van het inrichtingsplan “Groenhove-Vrijgeweid”
27. Instemming verlenen met de uitvoering van het inrichtingsplan Landinrichting “A11”
28. Instemming verlenen met de uitvoering van het inrichtingsplan Landinrichting “SintAmandus”
29. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen
en de gemeenten Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Ingelmunster,
Izegem, Roeselare en Staden voor het Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart
30. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Potyze’ (Ieper)
31. Goedkeuren van de beheersovereenkomst 2011-2012 tussen de provincie WestVlaanderen en de POM West-Vlaanderen
32. Vaststellen van het reglement betreffende de toekenning van de provinciale
vrijwilligerstrofee
33. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.2 lot 1 : muren en gewelven en pleister-en
schilderwerken viering, zuidelijk transept, hoogkoor en kooromgang zuid in de SintSalvatorskathedraal te Brugge
34. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) betreffende
de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.2 lot 3 : vaste stenen inrichting en
onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van
217.195 EUR(incl BTW).
35. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) betreffende
de opdracht van werken: restauratie interieur fase 5.2 lot 4: vaste houten inrichting en
onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van
91.669,60 EUR ( incl BTW).
36. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: restauratie interieur fase 5.2 lot 6.1: gebrandschilderde ramen in de
Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage van 1.172.026,52 EUR (incl
BTW)
37. Goedkeuren van de overeenkomst bibliotheekportalen 2011-2013 tussen de provincie
West-Vlaanderen en de vzw Bibnet
38. 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
39. Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 25 januari 2007 betreffende het aantal,
de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies
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33. Omzendbrief BB 2011/4 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de
gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van
informatiemiddelen
Dienst en referte : W/11/999/209-2
Brugge,
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn
De leden van de deputatie van de provincieraad.
Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 14 oktober 2011
betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en
provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011, blz.
65902.
Hoogachtend
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
Bijlage: omzendbrief BB 2011/4.pdf
34. Wijziging Provinciaal reglement betreffende de toekenning van een provinciale
vrijwilligerstrofee
Dienst en referte : Welzijn - P/11/8/5/28/1
Brugge,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het besluit van 22 september 2011 betreffende de wijziging van het
provinciaal reglement betreffende de toekenning van een provinciale vrijwilligerstrofee
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De Directeur,
(get.)
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor Jeugd,
Huisversting en Welzijn,
(get.)
Dirk De fauw

WIJZIGING PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN
PROVINCIALE VRIJWILLIGERSTROFEE
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
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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 noodzaak om het provinciaal reglement d.d. 17 december 2009 betreffende de
toekenning van een provinciale vrijwilligerstrofee aan te passen
- 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:
Artikel 1:
In het provinciaal reglement d.d. 17 december 2009 betreffende de toekenning van een
provinciale vrijwilligerstrofee wordt aan artikel 2 het volgende toegevoegd:
“§4 vrijwilligersbeleid: een beleid dat zorgt voor een gestructureerde en planmatige aanpak
van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Volgende onderdelen kunnen hier deel van
uitmaken:
- Analyse van de organisatie
- Visie op het werken met vrijwilligers
- Duidelijke omschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
vrijwilligers
- Werving, selectie en eventueel beëindiging van de samenwerking
- Begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers
- Waardering van de vrijwilligers
- Aandacht voor de wederzijdse rechten en plichten tussen organisatie en vrijwilliger”
Artikel 2:
Artikel 3 van hetzelfde reglement wordt als volgt vervangen:
“Art. 3:
De vrijwilligerstrofee beoogt hetzij een organisatie, hetzij een samenwerkingsverband te
bekronen voor de manier waarop zij met haar vrijwilligers omgaat. Het gaat daarbij om
organisaties, die zich omwille van de kwaliteit van hun vrijwilligersbeleid op de een of andere
wijze onderscheiden.”
Artikel 3:
Artikel 7 van hetzelfde reglement wordt als volgt vervangen:
“Art. 7:
§1 Een digitaal sjabloon voor het opmaken/indienen van de kandidatuur kan bekomen worden
via www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk en bij het Provinciaal Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
§2 De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een kopie van de verzekeringspolis onder
dewelke de vrijwilligers binnen de organisatie in kwestie verzekerd zijn.”
Artikel 4:
Artikel 8 van hetzelfde reglement wordt als volgt vervangen:
Art. 8:
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“§1 De gemotiveerde kandidaturen kunnen digitaal ingediend worden via www.westvlaanderen.be/vrijwilligerswerk
§2 De kandidaturen kunnen ook 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.
§3 Een kandidatuur is alleen geldig wanneer ze wordt ingediend vóór 5 januari van het jaar
waarin de vrijwilligerstrofee wordt toegekend.
§4 De datum van uploaden, poststempel of maildatum geldt als bewijs voor datum van
inzending. Kandidaturen tegen afgifte worden niet in aanmerking genomen.
§5 Door het indienen van een kandidatuur verklaart de indiener zich akkoord met het
reglement. “
Artikel 5:
Artikel 8 bis wordt toegevoegd:
“Art. 8 bis:
§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.
§3 De voorzitter wordt gekozen uit de jury. 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 jury wordt aangevuld met 3 provincieraadsleden als waarnemers. Deze waarnemers
worden aangeduid door de provincieraad.
§6 De werking van de jury wordt vastgesteld in een huishoudelijk reglement. Hierin wordt
onder andere de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de jury met betrokkenheid bij
een kandidaat-organisatie omschreven en bepaald.”
Brugge, 22/09/2011
Voor de provinciegriffier (afwezig),
De financieel beheerder
(get.) Patrick BRAET

De voorzitter,
(get.) Jean DE BETHUNE

35. Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving 2012 - reglement
Dienst en referte : Cultuur – 11/IX/L-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 Vormgeving van de
Provincie West-Vlaanderen 2012, vastgesteld door de deputatie in zitting van 10 november
2011 § 59.
Met de meeste hoogachting
De provinciegriffier
(get.) Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
(get.) Paul BREYNE

REGLEMENT VIERJAARLIJKSE PRIJS VOOR VORMGEVING 2012
Artikel 1. - Wedstrijd
De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor
Vormgeving uit. Deze Prijs heeft tot doel de vormgeving te stimuleren, de ontwikkeling ervan
te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven.
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Artikel 2. - Vormgeving
De Prijs is bestemd voor vormgeving: meubilair, verlichting, textiel, mode,
consumptiegoederen, bagage, mobiliteit, elektronica, grafische vormgeving, webdesign...
Onder vormgeving wordt verstaan het ontwerpen van een product dat als serieproduct
vermenigvuldigd wordt. Zowel prototypes (geschikt of bedoeld om als serieproduct te worden
vermenigvuldigd) als afgewerkte producten komen in aanmerking.
Artikel 3.- Prijs
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden; voor
jong talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld
bedraagt 12.500,00 EUR.
Artikel 4. - Deelnemer
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen:
a.1. in West-Vlaanderen geboren zijn;
OF a.2. op 1 januari 2012 ten minste vijf jaar wettig in de provincie West-Vlaanderen
gedomicilieerd zijn;
OF a.3. sedert 1 januari 2008 als vormgever in dienst van een West-Vlaams bedrijf zijn;
OF a.4. sedert 1 januari 2008 als vormgever voor de industriële productie van zijn ontwerpen
minstens 4 maal samengewerkt hebben met één of meer West-Vlaamse bedrijven;
b. teams (samenwerkende vormgevers) schrijven in als groep van fysieke personen maar
laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet
aan a.1, a.2, a.3 of a.4.
Artikel 5. - Taal
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands.
Artikel 6. - Aanvragen deelnemingsformulieren
-op verzoek te verkrijgen tot uiterlijk 17 februari 2012 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)
-beschikbaar op het internet tot uiterlijk 17 februari 2012 via www.westvlaanderen.be/vormgeving
Artikel 7. - Terugsturen deelnemingsformulieren
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen op straffe van
nietigheid uiterlijk op 28 februari 2012 volledig ingevuld in tweevoud teruggestuurd te
worden naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), samen met in één exemplaar:
a. het curriculum vitae
b.1 een fotokopie van de identiteitskaart
OF b.2 een verklaring van de burgemeester met vermelding van de datum sinds wanneer de
deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is;
OF b.3 een attest waaruit blijkt dat de deelnemer sedert 1 januari 2008 als vormgever in
dienst is bij een West-Vlaams bedrijf;
OF b.4 een attest(en) waaruit blijkt dat de deelnemer sedert 1 januari 2008 als vormgever
voor de industriële productie van zijn ontwerpen minstens 4 maal heeft samengewerkt met
één of meer West-Vlaamse bedrijven.
De poststempel van de datum van verzending van deze formulieren is daarbij bepalend.
Artikel 8. - Geldige deelneming
Kort nà 28 februari 2012 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één exemplaar van zijn
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deelnemingsformulieren terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven
voor deelneming.
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd.
Artikel 9. - Samenstelling deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 2 en maximum 10 eigen, recente
prototypes of industrieel geproduceerde werken voor aan de hand van beeldmateriaal.
Maximum de helft van de voorgestelde werken mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd
voor vormgeving op regionaal, federaal of internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring
op erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de deelnemingsformulieren).
Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de deelnemer zelf heeft ontworpen
(prototype) en de uitvoering of productie ervan heeft begeleid.
Met recent geproduceerde werken wordt bedoeld:
1. voor prototypes: tussen 1/01/2008 en 1/01/2012 ontworpen zijn;
2. voor afgewerkte producten: tussen 1/01/2008 en 1/01/2012 geproduceerd zijn.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort nà 28 februari
2012 (art. 8);
- identificatiegegevens per werk: de titel, het ontwerpjaar, het realisatiejaar, de afmetingen,
het materiaal, de techniek en een korte duidingstekst met o.m. uitleg over het
ontwerpproces (eventueel aan de hand van ontwerptekeningen of -schetsen);
- beeldmateriaal per werk van het industrieel vervaardigd product, facultatief aan te vullen
met beeldmateriaal van het ontwerp.
Voor prototypes moeten tevens voldoende technische tekeningen ingediend worden en een
realistisch bestek of haalbaarheidsstudie voor de eventuele industriële productie ervan.
Grafische vormgevers dienen een portfolio in met authentieke werken: affiches, folders,
boeken…
Alle gevraagde documenten dienen ‘op papier’ te worden ingestuurd (niet op cd, dvd of
andere digitale drager). De jury kan uiteraard maar belangstelling opbrengen voor duidelijk
(beeld)materiaal.
Artikel 10.- Inzenden deelnemingsdossier
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt op straffe van nietigheid aangetekend per
post uiterlijk op woensdag 21 maart 2012 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur,
t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). De
poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.
Artikel 11 - Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10);
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in
art. 9 a) en b)
De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan,
op voorstel van de jury, een tweede selectieronde georganiseerd worden. Hiervoor dienen de
geselecteerde deelnemers op een nader te bepalen plaats en datum hun werk binnen te
brengen.
Artikel 12. - Juryleden
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Deputatie. Het secretariaat wordt
waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas
bekend gemaakt na afloop van de Prijs.
Artikel 13. - Verzekering en transport
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De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden
en het terugsturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de
deelnemer.
De provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.
Artikel 14. - Uitslag
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de Provincie WestVlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie van
de Provincieraad schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.
Artikel 15. - Terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden
wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen.
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de
Provincie West-Vlaanderen aangetekend teruggestuurd worden.
Artikel 16. - Reproductierecht
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie WestVlaanderen zich het recht voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te organiseren
met (een selectie uit) de geselecteerde inzendingen, door de jury daartoe gemaakt in het
kader van de Prijs. De modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Deputatie van de
Provincieraad, op voorstel van de jury.
De deelnemers en/of de bedrijven bij wie zij in dienst zijn of waarmee zij samenwerken voor
de productie van hun ontwerpen verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het
reproductierecht voor alle publicaties in verband met deze Prijs.
Artikel 17. - Discussie
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Deputatie, is onherroepelijk.
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht
worden door de Deputatie, zo nodig na advies van de jury.
Artikel 18. - Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de Provincie West-Vlaanderen
impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te
onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie van de Provincieraad en af te zien van
elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 van 23-12-2011
36. Provinciebudget dienstjaar 2012 en meerjarenplan 2012-2014
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36. Provinciebudget dienstjaar 2012 en meerjarenplan 2012-2014
Dienst en referte: FINANCIEN Nr.2012/472.1
Dames en Heren
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt de beslissing
van de Provincieraad dd. 27 oktober 2011 e.v., houdende de vaststelling van het budget voor
het dienstjaar 2012 en het meerjarenplan 2012-2014.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor financiën
(get.) Guido Decorte

PROVINCIEBUDGET DIENSTJAAR 2012 EN MEERJARENPLAN 2012-2014
Bijlage : meerjarenplan 2012-2014
Bijlage : doelstellingennota 2012
Bijlage :doelstellingenbudget 2012
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