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1. Provinciaal reglement betreffende tegemoetkoming in de kosten van de werking 
van arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen 
 
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 november 2011 tot wijziging 
van het  Provinciaal reglement betreffende tegemoetkoming in de kosten van de werking van 
arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
                                             Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                                 huisvesting en welzijn, 
Patrick Delanoeye        Dirk De fauw 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN DE 

WERKING VAN ARBEIDSZORGINITIATIEVEN IN WEST-VLAANDEREN 

BESLUIT: 

Enig artikel: Artikel 11 van het besluit van 28 februari 2008 betreffende tegemoetkoming in 
de kosten van de werking van arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen te wijzigen als 
volgt: “De bepalingen van dit reglement worden van kracht  op 1 januari 2008 en nemen een 
einde op 31 december 2013.” 

Brugge, 24 november 2011 

De Provinciegriffier,  De Voorzitter, 

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

 
2. 23 december 2011 – Omzendbrief BB-2011/6 betreffende aanvullende 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, 
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Op verzoek van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2011/6 van 23 
december 2011 betreffende aanvullende 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 13 januari 2012. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
3. Vaststelling van de 4de budgetswijziging van het budget 2011 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2011/BW4 
 
VASTSTELLING 4de BUDGETSWIJZIGING 2011 
 
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 27 oktober 2011 houdende 
vaststelling van de vierde wijziging van het budget 2011.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul BREYNE 
 

VASTSTELLING 4de BUDGETSWIJZIGING 2011 
 
FIN_BW2011_4 _4e toelichting.pdf 
FIN_BW2011_4_4e wijziging.pdf 
 
 
4. Consulaten: Ereconsul van Canada en ereconcul van de Republiek Chili 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2012-PG 
 
Aan de gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

 de heer Frédéric L. AGNEESSSENS benoemd is tot Ereconsul van Canada te Hansbeke 
met als consulair resort de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen 
ter vervanging van Barones Eliane ACHTEN. 
 

 de heer Bert DE CLERCK benoemd is tot ereconcul van de Republiek Chili te Kortrijk 
met als consulair resort de provincies Oost- en West-Vlaanderen. 

 
De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun 
functie maximaal te ondersteunen. 

 
Met de meeste hoogachting, 
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        De Gouverneur 
        Paul BREYNE 
 
5. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert 
Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert” 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2012-PG 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van 
Koning Albert”,  Thijs Vanhamstraat 56 – 1020 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder 
jaar op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert worden gehouden in de 
provinciehoofdplaatsen en in al de gemeenten van het Rijk. 
 
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden voor het dodengedenkteken of, eventueel, 
voor het Monument ter ere van Koning Albert. 
 
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de 
vertegenwoordigers der oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst 
mogelijke mate te vergemakkelijken. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 13/02/2012 
 
 

6. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 6 oktober 2011 

7. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 24 november 2011 

8. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 22 december 2011 

9. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Algemene Provinciebelasting 
10. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op bedrijven 
11. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op tweede 

verblijven  
12. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op 

jachtverloven en jachtvergunningen 
13. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van provinciale opcentiemen op de 

onroerende voorheffing 
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6. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  
6 oktober 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 dd. 6 oktober 2011 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De bestuursdirecteur, De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN dd. 6 OKTOBER 2011 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 06 oktober 2011 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1.  Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen 

2.  Vaststellen van het meerjarenplan 2012-2014 en het budget 2012 

3.  Vaststellen van de belastingsverordening inzake de algemene provinciebelasting 
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2012) 

4.  Vaststellen van de belastingsverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor 
het aanslagjaar 2012) 

5.  Vaststellen van de belastingsverordening op jachtverloven en jachtvergunningen 
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2012) 

6.  Vaststellen van de belastingsverordening op de tweede verblijven (provinciale 
fiscaliteit voor het aanslagjaar 2012) 

7.  Vaststellen van de heffing van 355 (driehonderd vijfenvijftig) opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2012) 

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

9.  Verlenen van advies over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen” te Brugge, Damme 
(deelplan A) en Waregem (deelplan B) 

10.  Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
permanent wonen in weekendverblijven in de Nonnebossen (Zonnebeke) (met 
bijhorend onteigeningsplan) 

11.  Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
permanent wonen in weekendverblijven in het Vijverbos (Zonnebeke) 

12.  Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Waregem en delen van het 
buitengebied (met bijhorend onteigeningsplan) 
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13.  Machtiging verlenen tot het in concessie geven van een perceel grond in het 
provinciedomein De Palingbeek te Ieper voor de aanleg van een 
hoogstamboomgaard voor de productie van biologisch fruitsap 

14.  Machtiging verlenen tot verwerving van gronden gelegen te Adinkerke en Veurne, 
ter realisatie van het inrichtingsplan “De Moeren”, deel van het 
landinrichtingsproject “De Westhoek”, voor de totale prijs van 57.234 EUR 

15.  Goedkeuren van het bestek en de gunningwijze (algemene offerteaanvraag) 
betreffende de opdracht van dienst : architectuur en technieken met leiding, 
controle en toezicht op de werken renovatie gevels incl. schilderwerken van het 
Groot & Klein Pand, refter en keuken van het Grootseminarie te Brugge, met 
raming ten bedrage van 330.000 EUR (incl. BTW) 

16.  Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : aanpassingswerken bureel verpleegkundige 
+ nieuwe badkamer bestaande uit diverse deelloten in het Provinciaal 
Verzorgingscentrum 'De Waaiberg' te Gits, met raming ten bedrage van 
165.397,33 EUR (incl. BTW) 

17.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : aanleggen bufferbekken Vleterbeek tussen 
de Zuidlaan en de Boescheepseweg te Poperinge, ) in het kader van het Europese 
project Interreg IV France-Vlaanderen : Créséty, met raming ten bedrage van 
1.150.721,86 EUR (incl. BTW) 

18.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: omgevingswerken rond watersportgebouw 
De Gavers te Harelbeke, met  raming ten bedrage van 1.123.050,53 EUR (incl. 
BTW) 

19.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : inrichting van het “Fort van Beieren” te 
Koolkerke, in het kader van het Europese Interreg IVA-project “Forten en Linies 
in Grensbreed Perspectief, met raming ten bedrage van 789.952,13 EUR (incl. 
BTW) 

20.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de aanleg van een fietspad tussen Lindestraat en Westsluisstraat te 
Poperinge en Alveringem + brug (fase 1), met raming ten bedrage van 
190.743,55 EUR (incl. BTW) 

21.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 
voor het aangaan van leningen ter financiering van de investeringen, met raming 
ten bedrage van 26.000.000 EUR 

22.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : aanleg van een fietspad langs de Stroroute 
tussen de Roeselaarsestraat en de Stationsstraat te Moorslede – 2de fase, in het 
kader van het Europese Interreg IVA-project “Accessing the Countryside”met 
raming ten bedrage van 1.193.954,43 EUR (incl. BTW) 

23.  Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2011 

24.  Vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2010 

25.  Vaststellen van aanvullende aanwervingsvoorwaarden bij verschillende 
aanwervingsexamens 

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

27.  Goedkeuren van de motie met betrekking tot de reductie van de middelen 
voorzien in het Europees programma voor steun aan meest behoeftigen 

 
7. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  
24 november 2011 
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Dienst en referte: Griffie 
 

Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 
 

Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24 november 2011 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De bestuursdirecteur, De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN dd. 24 NOVEMBER 2011 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 24 november 2011 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1.  Machtiging verlenen tot het afsluiten van een Overeenkomst met de VZW West-
Vlaamse Politieschool inzake de vroegtijdige beëindiging van het gebruik van het 
gebouw Politieschool op de campus Boeverbos (compensatievergoeding door 
middel van toelage ten bedrage van 84.000 EUR/jaar) 

2.  Machtiging verlenen tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen 
van ondergrondse leidingen in het provinciedomein Sterrebos te Roeselare ten 
voordele van Gaselwest 

3.  Machtiging verlenen tot het verlenen van een erfpacht aan Gaselwest voor het 
plaatsen van een gascabine op provinciedomein nabij de Mandelbeek te Roeselare 
(erfpachtvergoeding : 1 EUR) 

4.  Machtiging verlenen tot het verwerven van de oude spoorlijn 58 Brugge-
Maldegem (Abdijenroute) jegens de NMBS-Holding en goedkeuren van de  
aankoopakte 

5.  Machtiging verlenen tot het goedkeuren van de definitieve aankoopakte Frontzate 
(gedesaffecteerde spoorlijn 74 Diksmuide-Nieuwpoort) jegens de NMBS-Holding 

6.  Machtiging verlenen tot aankoop van 1ha 62a 64ca grond voor de aanleg van een 
bufferbekken op de Vleterbeek te Poperinge. 

7.  Machtiging verlenen tot goedkeuren van het bestek en de 
gunningswijze(openbare aanbesteding) betreffende de opdracht van dienst: 
opdracht van veiligheidscoördinatie (ontwerp en verwezenlijking) voor de 
realisatie Zwin Natuurcentrum te Knokke-Heist met raming van het ereloon (0,5 
% van het gunningsbedrag der werken excl. BTW) ten bedrage van 70.000 EUR 
(excl. BTW) hetzij 84.700 EUR (incl. BTW) 

8.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West op 28 november 2011 en bepalen van het 
stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

9.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van WVI op 7 december 2011 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 – 2012 
           
 

9

10.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Leiedal op 13 december 2011 en bepalen van het stemgedrag 
met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

11.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van IKWV op 14 december 2011 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

12.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van IMEWO op 19 december 2011 en bepalen van het stemgedrag 
met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

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

14.  Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van WIV op 21 december 2011 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

15.  Voorlopige vaststelling van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne (Veurne, Koksijde) 

16.  Vervanging van effectieve en plaatsvervangende  leden in de PROCORO 

17.  Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal reglement van 28 februari 2008 
betreffende tegemoetkoming in de kosten van de werking van 
arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen 

18.  Goedkeuren van de wijziging van het  provinciaal reglement betreffende de 
toekenning van infrastructuurtoelagen aan  de autonome centra voor algemeen 
welzijnswerk en de centra voor tele- onthaal.  

19.  Principiële goedkeuring van de tweede uitbreiding van de waarborg van het lange 
termijnkrediet van de vzw UNIE-K 

20.  Verlenen van de titel van ere-provincieraadslid aan de heer André Goossens 

21.  Agendering provincieraad van het goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, Menuet BVBA 
en de VRT voor de fictiereeks ‘In Vlaamse Velden’ 

22.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offertevraag) 
betreffende de opdracht van diensten: administratief en financieel beheer van het 
collectief pensioenplan – tweede pensioenpijler voor de contractuele 
personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen 

23.  Motie van mevrouw Lies Laridon en de heer Christof Dejaegher, CD&V-N-VA-
raadsleden,betreffende de ondersteuning van de oprichting van een 
plattelandsfonds in 2012 

24.  Voorstel van de heer Georg Barbary,Vlaams Belang-raadslid, betreffende de 
buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding 

 
8. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  
22 december 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 dd. 22 december 2011 ter kennis te 
brengen. 
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Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De bestuursdirecteur, De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN dd. 22 DECEMBER 2011 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 december 2011 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1.  Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen 

2.  Goedkeuren van beheerplan Ieperboog 

3.  Adviseren van herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 
naar aanleiding van het openbaar onderzoek 

4.  Machtiging verlenen tot ruiling van grond in het provinciedomein Tillembos te 
Brugge (zonder opleg) 

5.  Machtiging verlenen tot het in erfpacht geven en nemen van diverse gronden. 
(erfpachtvergoeding ANB aan Provincie :1 EUR; erfpachtvergoeding Provincie aan 
ANB :    1 EUR) 

6.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 
de opdracht van architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op 
de werken voor de oprichting van een nieuw regionaal erfgoeddepot op de site 
van het provinciehuis Potyze te Ieper, met raming ten bedrage van 180.000 EUR, 
incl. BTW 

7.  Goedkeuren van wijziging van het reglement betreffende de toekenning van 
infrastructuurtoelagen aan CAW en centra tele-onthaal. 

8.  Goedkeuren overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de stad 
Oostende m.b.t. een aanvullende investeringstoelage voor bijkomende 
werkzaamheden aan het Casinokursaal in Oostende 

9.  Rapportering door de vertegenwoordiger van de provincie over de buitengewone 
algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding op 7 december 2011 

10.  Goedkeuren van de jaarrekening 2010 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen 

11.  Akte  nemen van het samenvattend verslag van de vergadering van de 
regiocommissies dd 23 november 2011 

12.  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 

13.  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 

14.  Aanstellen van een nieuwe provinciegriffier, na vergelijkende selectieprocedure 

 
9. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Algemene Provinciebelasting 
 
Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2012 / 484.031 / 1 
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Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 27 oktober 2011, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2012 van een Algemene Provinciebelasting. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,      De gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (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 3 maart 2011, inzonderheid Deel II -  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: 
 
Art. 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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a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning 
verenigd zijn, 
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 
 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 
samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 
verwantschap verbonden zijn. 
 

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 20,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 
36,00 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 
16,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 29,00 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 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de 
belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de 
kohieren worden opgenomen. 
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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 2012. 
 
Brugge, 27 oktober 2011 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
Hilaire OST         Jean DE BETHUNE 
 
10. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op bedrijven 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen: 2012 / 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 27 oktober 2011, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2012 van een  Provinciebelasting op bedrijven. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 – 2012 
           
 

14

 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,      De gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (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 3 maart 2011, inzonderheid Deel II -  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: 
 
 Art. 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 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare 
oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 
 
 forfaitair 95,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 
 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,16 euro per m²; 
 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,14 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 
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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 of een 
aangifte van wijziging dat zo nodig tijdig werd verbeterd of vervolledigd. 
 
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 
wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-
Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 
 
Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of 
onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare 
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier 
‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen naar het provinciebestuur van West-
Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 
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§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 17 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 elektronische 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 – 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 
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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 art. 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; 
 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 2012. 
 
Brugge, 27 oktober 2011 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
11. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op tweede 
verblijven  
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Dienst en referte : Provinciebelastingen: 2012 / 484.031 / 3 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27 oktober 2011, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2012 van een  Provinciebelasting op tweede verblijven. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,      De gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (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 3 maart 2011, inzonderheid Deel II -  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: 
 
Art. 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de 
tweede verblijven. 
 
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 
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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 West-
Vlaamse 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. 
 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 
 
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 109,00 per tweede verblijf. 
 
Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige 
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 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. 
 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 – 2012 
           
 

20

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 2012. 
 
Brugge, 27 oktober 2011 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
12. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van een Provinciebelasting op jachtverloven 
 en jachtvergunningen 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen: 2012 / 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 27 oktober 2011, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2012 van een  Provinciebelasting op jachtverloven en 
jachtvergunningen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,      De gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (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 3 maart 2011, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 4 - Belastingverordening op 
jachtverloven en jachtvergunningen; 
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 
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-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; 
 
BESLUIT: 
 
Art.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 2012. 
 
Brugge, 27 oktober 2011 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
13. Heffing voor het aanslagjaar 2012 van provinciale opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen: 2012 / 484.01 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27 oktober 2011, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2012 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,      De gedeputeerde voor financiën, 
(get.) Hilaire Ost      (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 3 maart 2011, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen op de onroerende 
voorheffing; 
- de begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 
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- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen; 
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd 
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 
- de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 
- artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 
- op voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 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 2012. 
 
Brugge, 27 oktober 2011 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
Hilaire OST         Jean DE BETHUNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 27/03/2012 
 
 
14. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26 januari 2012 
15. 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 

16. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 1 maart 2012 
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14. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 26 januari 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26 januari 2012 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN DD. 26 JANUARI 2012 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 januari 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1.  Goedkeuren van harmonisch parkbeheerplan van het parkgedeelte Lippensgoed-
Bulskampveld 

2.  Kennisnemen van ontslag provincieraadslid en installatie raadslid-opvolger 

3.  Kennisnemen van ontslag provincieraadslid en installatie raadslid-opvolger 

4.  Verlenen van eervol ontslag m.i.v. 10 mei 2012 aan de huidige provinciegriffier  

5.  Eedaflegging van de nieuwe provinciegriffier 

6.  Wijzigen besluit provincieraad van 1 maart 2007 mbt aanduiding van provinciale 
vertegenwoordigers in bestuursorganen vd verenigingen waarin de provincie 
vertegenwoordigd is en het besluit van de provincieraad van 24 mei 2007 en 
latere wijzigingen houdende aanduiding provinciale waarnemers in 
adviescommissies 

7.  Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 25/1/2007  betreffende het 
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 

8.  Vervangen van een bestuurslid in de  POM West-Vlaanderen 

9.  Goedkeuren van de jaarrekening 2010 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen 

10.  Wijzigen van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 
de vzw Ku(n)st m.b.t.de organisatie van het kunstenfestival Watou 

11.  Akte nemen van het aanvullend samenvattend verslag over de verslaggeving 
uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden ivm de uitoefening van hun mandaat en het beleid van 
deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
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15. 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.P2012/8/1/0405/1 
 
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 19 januari 2012 beslist heeft  
de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2011 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 27.300 EUR. 
Per persoon ten laste meer werd dit grensbedrag telkens met 1.400 EUR. verhoogd. 
Voor het aanvraagjaar 2012 gelden volgende grensbedragen: 
 
Aantal personen ten laste  Grensbedrag 
tot.        2                            27.500 EUR 
             3                            28.900 EUR 
             4                            30.300 EUR 
             5                            31.700 EUR 
             6                            33.100 EUR 
             7                            34.500 EUR 
             8                            35.900 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 2012 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en 
tijdens het eerste kwartaal 2012 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, 
 
Voor de provinciegriffier :     De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,       huisvesting en welzijn, 
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Patrick Delanoeye      Dirk De fauw 
 
16. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 1 maart 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 1 maart 2012 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN DD. 1 MAART 2012 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 1 maart 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1.  Kennisnemen van het ontslag van een provincieraadslid en installatie van een 
raadslid-opvolger  

2.  Vervangen van bestuurslid in de POM West-Vlaanderen 

3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2010 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen 

4.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg fietspad in steenslag op de Copsweg 
te Blankenberge en Zuienkerke met raming ten bedrage van in totaal 205.546,33 
EUR, waarvan 154.363,33 EUR ten laste van de Provincie en 51.183,00 EUR ten 
laste van de TMVW (telkens incl. BTW) in het kader van het Europese Interreg 
IVA-project "Accessing the Countryside" en het Kustactieplan 

5.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: aanleggen van fietspaden langs de 
Watouseweg te Poperinge (tussen Sint-Jan-ter-Biezen en N308) met raming ten 
bedrage van in totaal 1.543.983,17 EUR waarvan 1.378.769,29 EUR ten laste van 
de Provincie (waarvan 40 % subsidieerbaar door het Vlaams Gewest - Fietsfonds) 
en 165.213,88 EUR ten laste van de stad Poperinge (telkens incl. BTW) 

6.  Verlenen van machtiging tot het verlenen en het verkrijgen van een opstalrecht 
en tot het vestigen van erfdienstbaarheden m.b.t. gronden gelegen te De Panne 
(Adinkerke), ter realisatie van het inrichtingsplan "De Moeren", deel van het 
Landinrichtingsproject "De Westhoek" 

7.  Wijzigen van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 
de vzw Kun(s)t mbt de organisatie van het kunstenfestival Watou 
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8.  Goedkeuren van de aanpassing van de overeenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en de stad Oostende m.b.t. een aanvullende investeringstoelage voor 
bijkomende werkzaamheden aan het Casinokursaal in Oostende 

9.  Goedkeuren van waarborg kaskrediet VZW Ku(n)st met betrekkig tot Beaufort 04 

10.  Akte nemen van het aanvullend 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 

11.  Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 mbt de 
aanduiding van provinciale  vertegenwoordigers in bestuursorganen van de 
verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd is en het besluit van de 
provincieraad van 24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende aanduiding van de 
provinciale waarnemers in adviescommissies. 

12.  Wijzigen van het besluit van de provincieraad dd. 25 januari 2007 betreffende het 
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies. 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de 
commissie. 

13.  Definitief vaststellen van het  provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
regionaal bedrijf Vergro te Meulebeke-Ingelmunster 

14.  Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
regionaal bedrijf Waeyaert-Vermeersch te Kortemark 

15.  Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Autohandelslint N32 Wevelgem  

16.  Voorlopig vaststellen van ontwerp PRUP autohandelslint N32 Roeselare 

17.  Voorlopig vaststellen PRUP Autohandelslint N32 Moorslede 

18.  Voorlopig vaststellen van ontwerp PRUP autohandelslint N32 Ledegem 

19.  Voorlopig vaststellen van ontwerp PRUP autohandelslint N32 Menen 

20.  Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2011 
van de provinciale  commissie voor ruimtelijke ordening 

21.  Goedkeuren van een vergoeding voor de waarnemend directeur van het 
Provinciaal Technisch Instituut 

22.  Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen het BOIC en de provincie West-
Vlaanderen n.a.v.de OLympische Spelen 2012 in Londen, voor het ontwikkelen 
van fietspromotieactiviteiten en -initiatieven. 

23.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: heraanleg van toegangsweg op het domein 
Zeebos te Brugge met raming ten bedrage van 96.694,73 EUR (incl. BTW) 

24.  Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het 
plaatsen van een ondergrondse leiding in provincie-eigendom te Dentergem t.v.v. 
de N.V. Aquafin 

25.  Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: schilderen van ramen en deuren in het 
Bisschopshuis te Brugge met raming ten bedrage van 101.805,51 euro incl. BTW 

26.  Wijziging van de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen tot de 
vzw's Logo en de goedkeuring van de wijziging van de statuten en van het 
provinciaal protocolakkoord. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 – 2012 
           
 

28

27.  Verlenen van machtiging tot overdracht (aankoop-ruiling) van diverse percelen 
grond. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 11/06/2012 
 
 
17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22 maart 2012 
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26 april 2012 
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24 mei 2012 
20. Provinciaal reglement reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 

gemeenten voor de organisatie van intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. 
21. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van actie(s) binnen een project van 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
22. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2012 
23. Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 

uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie 
West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) 

24. Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de 
provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) 
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17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 22 maart 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 maart 2012 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier (toegevoegd) De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN DD. 22 MAART 2012 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 maart 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 

 

1. 

 

Vragenuurtje 

2. Verlenen van gunstig advies op het ontwerp gewestelijk RUP Klei van Ieper en 
Maldegemklei (diverse deelplannen in Ieper, Kortemark, Kortrijk, Langemark-
Poelkapelle, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Wervik, Zonnebeke) 

3. Verlenen van advies over de jaarrekening 2011 van de kathedrale kerkfabriek 
Sint-Salvator Brugge 

4. Machtiging verlenen tot verwerving van 17ha 65a 92ca grond ter uitbreiding van 
het provinciedomein Tillegembos (totale aankoopprijs 512.615 EUR) 

5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken : herstellen van vloer en vensterbanken 
gelijkvloers en 1e verdiep klassenblok(fase 3) in het Provinciaal Technisch 
Instituut te Kortrijk met raming ten bedrage van 128.693,65 euro incl. BTW  

6. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 
betreffende de opdracht van werken: beplantings- en bezaaiingswerken 
langsheen het provinciaal bufferbekken in Kortemark met raming ten bedrage van 
in totaal 111.041,40 EUR waarvan 77.794,77 EUR ten laste van de gemeente 
Kortemark (deel I) en 33.246,63 EUR ten laste van de Provincie (deel II) (telkens 
incl. BTW)  

7. Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2012 

8. Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen 
en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) voor de periode 2012-2016  

9. Voorlopig vaststellen van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
het regionaal bedrijf Dubaere-Dubatex (Meulebeke) 
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10. Voorlopig vaststellen van de herziening van het regionaal bedrijventerrein Dicogel 
(Staden) 

11. Goedkeuren van de vervanging van leden in de provinciale commissie voor 
ruimtelijke ordening (PROCORO) 

12. Goedkeuren van een toelage aan de waarnemend directeur van het Provinciaal 
Technisch Instituut (PTI) 

13. Goedkeuren van aanvullende aanwervingsvoorwaarden bij examens 

14. Machtiging verlenen tot het vervreemden van diverse restpercelen langs de 
spoorwegbeddingen "groene 62" en "Stroroute" 

15. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) van 
werken: bouwen van "Fietstunnel Guldensporenpad onder N391 (Esserstraat) te 
Zwevegem van kmp.0.945 tot kmp. 1,160" met raming ten bedrage van in totaal 
1.262.465 EUR (incl.BTW) waarvan 166.768,25 EUR ten laste van de 
provincie(waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaams Gewest-Fietsfonds) 

16. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen , de stad Ieper en het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7 
mbt tot de regionale depotwerking voor de zuidelijke Westhoek en meerbepaald 
de voorbereiding van het regionaal erfgoed Potyze (2012-2014) 

17. Goedkeuren van de wijziging van het Provinciaal Reglement voor het toekennen 
van een impulssubsidie voor het integreren van RFID in openbare bibliotheken in 
West-Vlaanderen  

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

19. Motie betreffende de negatieve pre-adviezen van de Vlaamse cultuurcommissies 
in het kader van het kunstendecreet t.a.v. organisaties in de West-Vlaamse 
cultuursector 

20. Goedkeuring van de wijziging, via bijakte, van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de provincie en vzw Inagro 

 
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 26 april 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26 april 2012 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier(toegevoegd) De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2012 
           
 

32

 
LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-

VLAANDEREN DD. 26 APRIL 2012 
 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 april 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
  

1. Voorlopige vaststelling van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Menen met bijhorende deelplannen 

  
2. Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Suikerfabriek Veurne 

  
3. Voorlopige vaststelling van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

regionale bedrijventerrein "de Hille" te Wingene 
  

4. Goedkeuren van de verantwoordingsnota provinciaal jeugdbeleid over het kalenderjaar 
2011 

  
5. Goedkeuren van bestek en gunningswijze(openbare aanbesteding + algemene 

offerteaanvraag) betreffende de opdracht van werken : restauratie kasteel 't Hooghe 
te Kortrijk bestaande uit diverse deelloten,met raming ten bedrage van 2.746.574,82 
EURO(incl BTW) 

  
6. Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden met erop staande gebouwen 

gelegen te Torhout(domein d'Aertrycke en aanpalende gronden), met een totale 
oppervlakte van 42ha 25a 74ca, mits de totale prijs van 2.604.590 EUR 

 
7. Verlenen van advies over de jaarrekening 2011 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 

Konstatijn en Helena in Brugge 
  

8. Verlenen van advies over de jaarrekening 2011 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

  
9. Verlenen van advies over de jaarrekening 2011 van de orthodoxe kerkfabriek 

H.Amandus in Kortrijk 
  

10. Wijzigen van de statuten van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij(POM) 
  

11. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-
Vlaamse gemeenten voor de organisatie van intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

 
12. Vaststellen van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van actie(s) binnen een 

project van gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
 

13. Goedkeuren van gewijzigd bestek en gunningswijze ( algemene offerteaanvraag) 
betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.1 lot 5: vaste 
metalen inrichting en onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, 
met raming ten bedrage van 146.610,86 EURO (incl. BTW) 

  
14. Goedkeuren van het  provinciaal reglement inzake subsidiëring van transnationale 

uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincies West-
Vlaanderen en Zhejiang voor de periode 2013-2018 

  
15. Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst betreffende de ontwikkeling en het 

beheer van de interprovinciale portaalwebsite over depotbeleid, - werking, en - 
praktijk in Vlaanderen. 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2012 
           
 

33

 
  

16. Kennisnemen van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid 
  

17. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van IMOG op 15 mei 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
vooropgestelde agendapunten 

  
18. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van WVI op 11 mei 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 

  
19. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van Leiedal op 22 mei 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 

  
20. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van IMEWO op 25 juni 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 

  
21. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 mbt de aanduiding 

van provinciale vertegenwoordigers in bestuursorganen van de verenigingen waarin de 
provincie vertegenwoordigd is en het besluit van de provincieraad van 24 mei 2007 en 
latere wijzigingen houdende aanduiding van de provinciale waarnemers in 
adviescommissies.  

  
22. Aanduiden van een  vertegenwoordiger voor de algemene vergadering  van W.I.V. op 

15 mei 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten 

 
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 24 mei 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24 mei 2012 ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN DD. 24 MEI 2012 
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In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 24 mei 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 

1. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen 
van ondergrondse leidingen in het Vliegveld te Wevelgem t.v.v. Infrax West. 

  
2. Machtiging verlenen tot overdracht (aankoop-verkoop) van diverse percelen grond 

  
3. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( openbare aanbesteding) 

betreffende de aanleg van parkeervakken in het Provinciedomein D'Aertrycke te 
Torhout, met raming ten bedrage  van 353.301,85 EUR 

  
4. Vaststellen van de 2e budgetwijziging van het budget 2012 

 
5. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van INFRAX op 5 juni 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
vooropgestelde agendapunten 

  
6. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van IKWV op 27 juni 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
vooropgestelde agendapunten 

 
7. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 

regionaal bedrijf 'Synhaeve' te Waregem 
  

8. Rapportering jaarprogramma 2012 Inagro 
  

9. Goedkeuren van de statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen 
  

10. Goedkeuren van het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de provincies 
West-Vlaanderen en Zhejiang 

  
11. Goedkeuren van de overeenkomst "Bibliotheekportalen 2011-2013-addendum 

1:digitaal basispakket" tussen de provincie West-Vlaanderen en de vzw Bibnet 
  

12. Akte nemen van het jaarprogramma 2012 van de POM West-Vlaanderen 
 

13. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 17 december 2009 tot verwerving 
van grond o.a. m.b.t. tot site "Poort tot Poperinge" 

 
 
20. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse gemeenten 
voor de organisatie van intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. 
 
Dienst en referte : Welzijn P12/8/8332 
 
Dames en Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt 
bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal, het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van West-Vlaamse gemeenten voor de organisatie van intergemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven. 
 
Met de meeste hoogachting, 
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Namens de deputatie,  

 
Voor de provinciegriffier: 
De directeur, 
 
Patrick Delanoeye 

 
De gedeputeerde voor Jeugd, Welzijn en 
Wonen, 

 
Dirk De fauw 

 
PROVINCIAAL REGLEMENT REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN 

WEST-VLAAMSE GEMEENTEN VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERGEMEENTELIJKE 
JEUGDWERKINITIATIEVEN 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3 

(de provincieraad stelt de provinciale reglementen vast); 
- het decreet van  14 februari 2003, houdende de ondersteuning en de stimulering van het 

gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; 
- het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2013; 
- de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven krijgen een hogere slaagkans, wanneer die in 

gezamenlijk overleg tussen gemeenten opgezet worden; 
- het samenwerken tussen jongeren, jeugdwerkorganisaties en gemeenten, met partners 

ook buiten de provinciegrenzen, kan nieuwe mogelijkheden, stimulansen en inspiratie 
bieden; 

- de integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren, in het jeugdwerk, wordt nog 
steeds met drempels geconfronteerd wordt; 

- het positief advies vanwege de provinciale jeugdraad van 13.03.12; 
- het voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 Binnen de perken van het budget, verleent de provincie West-Vlaanderen subsidies aan 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, onder de voorwaarden in dit besluit bepaald. 
 
Art. 2 Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens: 
6 West-Vlaamse gemeenten indien het één jeugdwerkinitiatief betreft van twee dagdelen 
(d.w.z. morgen-, namiddag- en/of avondactiviteiten); 
3 West-Vlaamse gemeenten indien het twee jeugdwerkjeugdwerkinitiatieven betreft van 
gezamenlijk vijf dagdelen; 
3 gemeenten, waarvan minstens één West-Vlaamse gemeente, indien het twee 
jeugdwerkjeugdwerkinitiatieven betreft van gezamenlijk tien dagdelen. 
 
Art. 3 De jeugdwerkjeugdwerkinitiatieven moeten een inclusief karakter hebben, met 
bijzondere aandacht voor het bereiken en betrekken van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren. De jeugdwerkinitiatieven en projecten moeten georganiseerd, gepropageerd en 
opengesteld worden voor alle jongeren, zonder onderscheid, van de participerende 
gemeenten. 
 
Art. 4 De vraag tot betoelaging moet schriftelijk worden ingediend, met een concrete 
omschrijving van het/de jeugdwerkinitiatief/-ven en de inclusieve opsteling, uiterlijk één 
maand voor de aanvang ervan, door alle betrokken gemeenten of in een gemeenschappelijk 
schrijven, bij de Gouverneur en de leden van de Deputatie van West-Vlaanderen, ter attentie 
van de Dienst Welzijn, Provinciale Jeugddienst. 
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Art. 5 De Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken voor 
het toekennen en uitbetalen van de toelage. 
De Deputatie kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het oog op het 
controleren van de juistheid der verstrekte gegevens.   
 
Art. 6 De provinciale subsidie aan het samenwerkingsverband wordt, per jaar, berekend op 
basis van het aantal jongeren beneden de 30 jaar in de betrokken West-Vlaamse gemeenten 
van het samenwerkingsverband en op basis van de gemaakte kosten. 
Het aantal jongeren wordt bepaald door de meest recente gegevens, bekend bij de 
provinciale administratie. 

De betoelaging per jongere wordt bepaald op : 
 voor de eerste schijf van 5.000 in aanmerking komende jongeren : 50 eurocent; 
 voor de tweede schijf van 10.000 in aanmerking komende jongeren : 25 eurocent; 
 voor de derde schijf van meer dan 15.000 in aanmerking komende jongeren : 15 eurocent 

per jongere. 
 
60 % van de bewezen kosten komen in aanmerking voor subsidie, met een maximum van het 
bedrag bekomen op basis van bovenstaande tabel. 
Alle kosten dienen met bewijsvoering gestaafd. Gemeentelijke personeelskosten worden niet 
in aanmerking genomen, evenmin als infrastructuurkosten of duurzame materialen. 
 
Na aftrek van de diverse inkomsten en de provinciale subsidie, mag het project geen batig 
financieel saldo opleveren. 
 
Indien het krediet, daartoe ingeschreven in de provinciebegroting, ontoereikend is, 
worden de toelagen recht evenredig verdeeld. 

 
Art. 7 De intergemeentelijke samenwerking legt ten laatste op 30 september een rapport 
voor van de/het intergemeentelijke jeugdwerkjeugdwerkinitiatief/-ven, die aangekondigd 
waren op basis van artikel 4, voor de voorafgaande periode september-augustus, samen met 
een balans van inkomsten en uitgaven van de betoelaagbare jeugdwerkjeugdwerkinitiatieven 
in die periode.  
 
Art. 8 De uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van het gemeentelijk 
samenwerkingsverband of, mits toestemming van alle betrokken gemeenten, op rekening van 
één der West-Vlaamse gemeenten. 
 
Art. 9 Elk project moet steeds op elke publiciteitsvoering en aankondiging naar het publiek 
toe beantwoorden aan de vereisten inzake de provinciale visibiliteit. 
 
Art. 10 De Deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen. 
 
Art. 11 De bepalingen van dit besluit worden van kracht voor alle aanvragen, ingediend na de 
goedkeuring van dit reglement door de provincieraad en blijven van kracht tot 31.12.13.  
 
Art. 12 Het provinciaal reglement d.d. 18.12.03 wordt opgeheven vanaf  de laatste 
subsidiëring, op basis van dit reglement. 
 
Brugge, 26 april 2012. 
 
de provinciegriffier (toegevoegd),    de voorzitter, 
 
Geert Anthierens      Jean de Bethune 
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21. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van actie(s) binnen een project van 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
 
Dienst en referte : dienst Welzijn, sectie gezondheidsbevordering, 2012 7957 
 
Dames en Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit/reglement dd. 26 april 2012 van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen houdende de invoering van het Provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van actie’s binnen een project van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.  
 
Met de meeste hoogachting, 
 

Namens de deputatie,  
 
Voor de provinciegriffier: 
De directeur 
 
Patrick Delanoeye 

 
De gedeputeerde voor Jeugd, huisvesting en 

welzijn 
 

Dirk De fauw 
 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL 
REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN ACTIE(s) BINNEN EEN PROJECT VAN 
GEZONDHEIDSBEVORDERING EN ZIEKTEPREVENTIE 
 
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 (het provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (het vaststellen van provinciale reglementen) en 
193 (oprichting raden en overlegstructuren); 

- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 
sommige subsidies (artikel 4); 

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

- het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 
subsidie van 12 mei 2005 en latere wijzigingen; 

- dat het belangrijk is om de gemeenten te stimuleren een lokaal gezondheidsbeleid te 
voeren en een lokaal gezondheidsoverleg tot stand te brengen;  

- de vraag naar kwalitatief waardevolle methodieken voor animatie en educatie binnen 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie; 

- de wenselijkheid de organisatoren van projecten en acties voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie financiële ondersteuning te verlenen;  

- dat er voor bepaalde onderwerpen, doelgroepen en werkvormen een beperkt aanbod 
bestaat en het wenselijk is om de ondersteuning van de bestaande en de ontwikkeling 
van nieuwe projecten/acties te promoten; 

- Op voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT:  
 
DEEL 1- ALGEMENE BEPALINGEN 
 
HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING 
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Artikel 1:  
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna “de Provincie” genoemd, de sector 
betreffende ziektepreventie en gezondheidsbevordering ondersteunen en stimuleren, 
professionalisering bevorderen, samenwerking nastreven en het maatschappelijk draagvlak 
vergroten.  
 
Binnen de perken van de daartoe op het provinciale budget ingeschreven kredieten, kan de 
Provincie subsidies verlenen voor de organisatie van actie(s) binnen een project voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie in West-Vlaanderen. 
 
HOOFDSTUK 2- BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
Art. 2:  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1° Gezondheid:  is een toestand van algeheel welbevinden; lichamelijk, geestelijk en 
sociaal en  beperkt zich niet tot de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken 
zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO, 1948). 
 
2° Gezondheidsbevordering: een preventiemethode, gebruikt binnen het preventieve 
gezondheidsbeleid, die tot doel heeft de gezondheid te verbeteren, te beschermen of te 
behouden door die processen te ondersteunen die individuen en groepen in staat stellen om 
de determinanten van hun gezondheid positief te beïnvloeden. 
 
3° Ziektepreventie: een preventiemethode die gebruikt wordt binnen het preventieve 
gezondheidsbeleid en die tot doel heeft de gezondheid te verbeteren, te beschermen, of te 
behouden door a) het optreden van welbepaalde ziekten of aandoeningen te voorkomen en 
dit door bronnen van gevaar of bedreigende factoren voor de gezondheid weg te nemen of te 
beperken of door beschermende factoren te versterken; b) de gezondheidsschade door 
ziekten of aandoeningen te beperken door de genezingskans te vergroten en dit door 
vroegtijdige detectie van ziekten en aandoeningen of van de aanleg hiervoor; 
 
4° Gezondheidsdoelstelling: een op het vlak van gezondheid na te streven, tijdsgebonden, 
meetbare, haalbare en maatschappelijk aanvaardbare doelstelling, die op initiatief van de 
Vlaamse regering wordt goedgekeurd door het Vlaams parlement (http://www.zorg-en-
gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/). 
 
5° Logo (Lokaal gezondheidsoverleg): een door de Vlaamse regering erkend 
samenwerkingsverband voor lokaal-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie binnen een 
geografisch aaneengesloten gebied. 
 
6° Lokaal bestuur: gemeente of OCMW. 
 
7° PCO: Provinciaal coördinatieoverleg West-Vlaamse Logo’s. Er wordt gestreefd naar een 
optimale samenwerking tussen de West-Vlaamse Logo’s en de Provincie. Deze samenwerking 
wordt verankerd binnen de structuur van het provinciaal coördinatieoverleg. De Provincie 
staat in voor de organisatie van dit coördinatieoverleg. Het provinciaal coördinatieoverleg is 
samengesteld uit de voorzitters en de coördinatoren van de 4 West-Vlaamse Logo’s, uit 
provincieraadsleden (1 per fractie), de gedeputeerde voor welzijn en gezondheid en de 
verantwoordelijk provinciaal ambtenaar. Het PCO kan de deputatie adviseren inzake 
aangelegenheden m.b.t. ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Doelstellingen: a) info-
uitwisseling, samenwerkingsinitiatieven vastleggen tussen West-Vlaamse Logo’s en Provincie 
aangaande gezondheid en welzijn b) adviesorgaan voor gezondheidsbeleid van de Provincie 
West-Vlaanderen, c) Logo-overstijgende bestuur beslissingen voor de West-Vlaamse logo’s. 
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Het PCO komt 4 keer per jaar samen (begin maart, juni, september en december) en ad hoc 
op vraag van de Logo’s of Provincie.  
 
8° Project: een geheel van concrete interdisciplinaire acties voor gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie met de bedoeling de bevolking in de mogelijkheid te stellen de eigen 
gezondheid te behouden of te verbeteren. Hierbij kunnen één of meerdere acties 
georganiseerd worden op één dag, een week of verschillende tijdstippen.  
 
9° Actie: één of meer activiteiten binnen een project.  
 
10° Lokaal gezondheidsbeleid: een lokaal beleid dat geïntegreerd is binnen andere 
beleidsdomeinen met het oog op het lenigen van lokale gezondheidsbehoeften door enerzijds 
het waarborgen van de toegang tot de gezondheidszorg anderzijds ook door ziektepreventie 
en gezondheidsbevordering. Het is een gecoördineerd geheel van persoons- en 
omgevingsgerichte maatregelen voor een geïntegreerde en intersectorale aanpak binnen het 
lokaal sociaal beleid. 
 
11° Methodieken: voordrachten, workshops, tentoonstelling(en), toneelstuk(ken) … dit is een 
niet-limitatieve lijst.  
 
12° Determinant: factor die het ontstaan van iets (bijvoorbeeld een ziekte) geheel of 
gedeeltelijk bepaalt. 
 
13° organisatie met terreinwerking: organisaties die, naast individuele zorgaanbieders en 
anderen, instaan voor het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen 
daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken ze 
samen met de Logo's. De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de organisatie met 
terreinwerking wordt bepaald in een meerjarige beheersovereenkomst of convenant en 
geconcretiseerd in jaarplannen. In de toekomst zal de Vlaamse overheid 
beheersovereenkomsten afsluiten op basis van oproepen. Meer info: http://www.zorg-en-
gezondheid.be/Zorgaanbod/Preventieve-gezondheidszorg/Organisaties-met-terreinwerking/  
 
14° coaching: vorm van begeleiding.  
 
HOOFDSTUK 3- TOEPASSINGSGEBIED 
 
Art. 3: doelgroep 
 
§ 1 Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking: 
projectverenigingen, organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk of 
feitelijke verenigingen werkzaam in West-Vlaanderen.  
 
§ 2 Lokale besturen, Logo’s en natuurlijke personen komen voor de subsidies in kader van dit 
reglement niet in aanmerking. 
 
§ 3 Organisaties met terreinwerking komen niet in aanmerking voor subsidiëring voor taken 
opgenomen in een meerjarig beheersovereenkomst of convenant, geconcretiseerd in 
jaarplannen met de Vlaamse overheid.  
 
Art. 4: voorwaarden 
 
De Provincie kan subsidies verlenen voor de organisatie van actie(s) binnen een project in 
functie van gezondheidsbevordering en ziektepreventie zolang de organisatie aan 
onderstaande algemene voorwaarden voldoet:  
- de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de 

actie(s) 
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- een boekhouding hebben zodat de Provincie de besteding van de provinciale subsidie 
kan controleren 

- de actie(s) moet(en) plaats hebben op het grondgebied van West-Vlaanderen 
- de subsidie kan niet worden gecumuleerd met subsidies voorzien in een ander 

provinciaal reglement. 
 
DEEL 2-  SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 
Art. 5: Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet de actie(s) binnen het project: 
- gericht zijn op het informeren over, het sensibiliseren tot en het stimuleren van  

gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 
- aansluiting zoeken bij de acties van een lokaal bestuur rond gezondheid 
- voldoende gewaarborgd worden door een aantal kwaliteitscriteria. 
Coaching komt niet in aanmerking voor een projectsubsidie.  
 
Art. 6: Procedure van aanvragen 
 
§1  De aanvraag moet schriftelijk of elektronisch voor de aanvang van het project 

ingediend worden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde 
aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar bij de dienst welzijn sectie 
gezondheidsbevordering,  op de website van de Provincie en via de West-Vlaamse 
Logo’s. Volgende indiendata worden vooropgesteld: 15 februari, 15 mei, 15 augustus 
en 15 november. Een beslissing wordt meegedeeld ten laatste op: 

 
- 15 april voor aanvragen ingediend voor 15 februari 
- 15 juli voor aanvragen ingediend voor 15 mei 
- 15 september voor aanvragen ingediend voor 15 augustus 
- 15 januari voor aanvragen ingediend voor 15 november 
 
§2 De aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten: 
 
- het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier  
- de omschrijving en kostenraming van het gezondheidsproject/actie van de organisator 
- een sluitende begroting van inkomsten (zoals subsidies van diverse overheden, 

bijdragen van deelnemers, sponsoring en eigen financiering) en uitgaven voor het 
organiseren van het gezondheidsproject 

- begroting in functie van project: overzicht inkomsten en uitgaven incl. de provinciale 
subsidie 

- De statuten indien van toepassing.  
- Indien er verscheidene partners voor de duur van een bepaald project/actie 

samenwerken, dienen zij een schriftelijk en ondertekende overeenkomst bij te voegen. 
 
§3  De aanvragen worden bij tijdige ontvangst door de Provincie voor advies voorgelegd 

aan het Provinciaal coördinatieoverleg West-Vlaamse Logo’s (PCO). Tijdige ontvangst 
voor indiendata 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.  

 
§4 Binnen de maand na afloop van het project/actie moet de vraag tot uitbetaling van de 

subsidie aan de provincie vergezeld van volgende verantwoordstukken opgestuurd 
worden:  

 
- de rekening van inkomsten en uitgaven van het gezondheidsproject 
- het/de contract(en) betreffende de inhoud en de kosten van het project/actie  
- de betalingsbewijzen van de vereffening van de honoraria door de organisator  
- de inhoudelijke evaluatie van het gezondheidsproject/actie 
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- het ondertekend verslagformulier en de stavingstukken betreffende de herkenbaarheid 
van de provincie 

 
§5 De deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor het 
toekennen en uitbetalen van de subsidie. 
  
Art. 7: Subsidie 
 
§1 De deputatie kan een eenmalige subsidie verlenen voor een ingediende 

subsidieaanvraag. Deze subsidie bedraagt maximum 60 % van het honorarium voor 
methodieken onderdeel van een project na grondige analyse door het PCO. Alle 
overige kosten zoals verplaatsingskosten, zaalhuur, publiciteitskosten, auteursrechten, 
verzekeringspremie, maaltijd-en/of verblijfskosten, zijn voor rekening van de 
organisator 
De basissubsidie bedraagt 30% van het honorarium deze kan verhoogd worden 
volgens volgende principes:  
 

- +10% op de basissubsidie wanneer het project ingediend wordt door meerdere 
partners en/of het resultaat vormt van een welbepaalde vorm van netwerking of 
samenwerkingsverband.  

- +10% op de basissubsidie wanneer het project specifiek gericht is op erg kwetsbare of 
moeilijk bereikbare doelgroep(en).  

- +10% op de basissubsidie wanneer het project betrekking heeft tot de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen. 
Het is aan de aanvrager om aan te tonen dat men in aanmerking komt voor een 
verhoging van de subsidie.  

 
§2 De subsidie bedraagt maximum 1.000 euro per jaar 
 
- Een aanvrager kan maar 1 maal per jaar een aanvraag indienen 
- Een subsidie kan voor eenzelfde project maar 1 maal per jaar aangevraagd worden 

(ongeacht verschillende aanvragers).  
 
§3 De aanvrager kan slechts voor één gezondheidsproject per kalenderjaar een aanvraag  
           indienen.  
 
§4 Het subsidiebedrag wordt berekend in twee fasen: eerst wordt op basis van de 

begrote kosten een principieel en maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Na de 
realisatie van het project wordt op basis van de eindafrekening en de daaruit blijkende 
reële en subsidiabele kosten het definitieve subsidiebedrag berekend. Dit bedrag is 
altijd beperkt tot het principiële maximale subsidiebedrag en tot 60% van de 
subsidiabele kosten.   

 
§ 5 Het project kan doorlopen over een volgend kalenderjaar, evenwel binnen de maxima 

zoals hierboven bepaald en rekening houdend met de procedure van aanvragen.  
 
DEEL 3- OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN 
 
HOOFDSTUK 4- ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE BEPALINGEN 
 
§1 Alle subsidieaanvragen moeten worden gericht aan het Provinciebestuur West-

Vlaanderen, dienst Welzijn sectie Gezondheidsbevordering, Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries 

 
§2 De dienst welzijn gaat na of: 
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- het aanvraagformulier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is 
- de aanvragende organisatie beantwoordt aan de voorwaarden 
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn 
- er voldoende inhoudelijke informatie is  zodat het PCO het dossier kan beoordelen 
 
§3 De provinciale administratie stuurt aan alle aanvragers een ontvangstmelding. 

Ontbrekende of bijkomende informatie dient de dienst Welzijn te bereiken binnen de 
14 dagen na het versturen van de ontvangstmelding.  

 
Art. 8: advies door het PCO 
§1 Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan het PCO 
 
§2 Het PCO komt 4 keer per jaar samen (met name in een redelijke termijn na 1/03, 

1/06, 1/09 en 1/12) en kan eventueel bijkomend advies van instanties die zij hiervoor 
nuttig acht, inwinnen. 

 
Art. 9: beslissing door deputatie 
het advies wordt aan de deputatie van de Provincie voorgelegd die beslist over de 
goedkeuring van het project. Elke beslissing van de deputatie wordt schriftelijk meegedeeld. 
 
Art. 10: controle 
De organisatie verbindt zich er toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden 
waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden 
verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan de deputatie 
de subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk). De aanvrager moet 
kosteloos toegang verlenen aan de aangestelde van de Provincie voor het uitoefenen van 
toezicht op de uitvoering van het reglement.  
 
Art. 11: Wijzigingen 
Als de gegevens bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv.het niet 
gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie het 
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.  
 
Art. 12: Sancties 
Elke aanvraag die laattijdig of niet volgens de bepalingen van dit reglement wordt ingediend 
vervalt ambtshalve. Aanvragen na uitputting van het krediet worden als niet ontvankelijk 
beschouwd. 
 
Art. 13:  Betwistingen 
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en overtredingen en 
wordt ertoe gemachtigd alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de toepassing 
en uitvoering van dit reglement. 
 
Art. 14: Citeeropschrift 
Dit reglement wordt aangehaald als: “het gezondheidsbevorderingsreglement” 
 
HOOFDSTUK 5 –INWERKINGTREDING 
 
Art. 15: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring en eindigt op 31/12/2013.  
Het reglement betreffende de subsidiëring van producties voor middelenpreventie van 30 juni 
2005 wordt opgeheven na goedkeuring van dit reglement. 
 
Brugge 26 april 2012 
 
De Provinciegriffier (toegevoerd)              De Voorzitter, 
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Geert ANTHIERENS        Jean DE BETHUNE 
 
22. Vaststelling van de 1ste budgetswijziging van het budget 2012 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2012/BW1 
 
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 23 februari 2012 houdende 
vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2012.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Carl Decaluwé 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE 
BUDGETWIJZIGING 2012 (2012/01) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen:  
- het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;  
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 
30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd 
bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 
2006 en 30 april 2009;  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 
en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december 
2005;  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn  

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

- de beslissing van de provincieraad van 26 mei 2011 tot goedkeuring van de 
kandidaatstelling als pilootbestuur voor de implementatie vanaf 1 januari 2012 van de 
bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de centra voor 
maatschappelijk welzijn en de vaststelling van de modaliteiten hieromtrent;  

- het advies van het managementteam (dd. 6 maart 2012)  
- het voorstel van gedeputeerde Guido Decorte  
- het voorstel van de deputatie (dd. 1 maart 2012)  
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel :  
De provincieraad keurt de eerste budgetwijziging 2012 goed (2012/01).  
 
Brugge, 22 maart 2012  
 
De provinciegriffier,        De voorzitter,  
Hilaire OST         Jean DE BETHUNE 
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Budgetwijz_1_2012 _liquiditeitenbudget 
Budgetwijz_1_2012_beleidsnota addendum 
 
23. Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie West-
Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) 
 
Dienst en referte : Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte                             
werking (EEG) 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie West-Vlaanderen 
en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China). 
 
Het aangepaste subsidiereglement voor hoger onderwijs (goedgekeurd in Provincieraad van 
26 april 2012) is van kracht vanaf 01/01/2013 en wordt op 31/12/2018 opgeheven. Projecten 
moeten minstens 2 maanden voor de aanvang van de uitwisseling worden aangevraagd en 
diverse indieningsdata dienen gerespecteerd te worden. Opgelet: het subsidiereglement voor 
hoger onderwijs is reeds van toepassing op aanvragen ingediend tegen 10 oktober 2012.  
 
Meer informatie over deze reglementen kunnen worden opgevraagd bij Kristien Vandamme – 
tel. 050/ 40 33 59 of kristien.vandamme@west-vlaanderen.be. 
Tegen uiterlijk september 2012 zullen de documenten ook op de provinciale website kunnen 
teruggevonden worden. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

Namens de deputatie, 
 

 

Voor de provinciegriffier: 
De directeur, 
 
Regine Vantieghem 

De gedeputeerde voor onderwijs, 
 

Gunter Pertry 

 
Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake Hoger Onderwijs, tussen de provincie West-
Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) 
 
Hoofdstuk I Doelstelling  
 
Artikel 1 
De provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, instellingen HO met een 
maatschappelijke zetel in de provincie West-Vlaanderen (KATHO, KHBO, HOWEST) en de 
KULAK aanmoedigen om transnationale uitwisselingsprojecten met de onderwijsinstellingen 
van de provincie Zhejiang op te zetten.  
 
De provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren in transnationale 
uitwisselingsprojecten en een meer structurele samenwerking met de provincie Zhejiang 
stimuleren. 
 
Hoofdstuk II Begripsomschrijving  
 
Artikel 2 
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De provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, waar heel wat West-Vlaamse 
bedrijven gevestigd zijn, hebben wederzijdse akkoorden ondertekend voor onderwijs, 
economie en toerisme, en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd.  
    
Hoofdstuk III Toepassingsgebied  
 
Artikel 3 
De provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen 
de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, subsidies voor 
onderwijsdoeleinden verlenen aan studenten, lectoren, docenten en /of onderzoekers 
verbonden aan West-Vlaamse onderwijsinstellingen, die transnationale  uitwisselingsprojecten 
opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten en van de algemene 
organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de educatieve, 
economische en toeristische objectieven van de provincie West-Vlaanderen.  
 
Hoofdstuk IV Voorwaarden  
 
Artikel 4  

§1	De	subsidie	kan	aangevraagd	worden	door	 instellingen	HO	met	een	maatschappelijke	
zetel	 in	de	provincie	West‐Vlaanderen	 (KATHO,	KHBO,	HOWEST)	 en	de	KULAK.	Er	
worden	twee	 indieningsrondes	voorzien:	10	oktober/10	 juni.	De	tweede	ronde	geldt	
enkel	indien	niet	alle	voorziene	beurzen	werden	opgenomen	in	de	eerste	ronde.		

 
§2 Inzake inhoudelijke uitwerking moeten: 
 

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

- de projecten getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;  
- de uitwisselingsprojecten moeten een aanzet kunnen geven tot structurele 

samenwerking; 
- de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben die ofwel  

 
 als student een erkende studieperiode in een onderwijsinstelling van de 

provincie Zhejiang wil volgen ofwel een erkende stage-ervaring in een 
Chinees/Westers bedrijf in de provincie Zhejiang wil lopen, en dit volgens 
het ECTS systeem in voege in de EU. Desgevallend kunnen stageperiodes 
plaatsvinden in Chinees/Westerse bedrijven buiten de provincie Zhejiang; 

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

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

 
§3 Het uitwisselingsproject moet een minimumduur hebben van: 
 

 6 weken voor de student  
 2 weken voor de lector/docent (met een minimum van 16 lesuren) 
 1 maand voor de onderzoeker  

 
§4 De betrokken onderwijsinstelling moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van 
wederkerigheid en in samenspraak met de betrokken instelling HO uit de provincie Zhejiang, 
studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers van de provincie Zhejiang wil ontvangen en 
ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, integratiemomenten, 
lessenpakketten, stagemogelijkheden, onderwijsmogelijkheden, onderzoeksprojecten). 
 
Hoofdstuk V Aanvraagprocedure  
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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 10 oktober/10 juni, en in elk geval tenminste twee maanden voor de aanvang van het 
project.  De aanvraag bestaat uit de subsidieaanvraag van de instelling HO, samen met de 
aanvraag van de student, lector, docent en/of onderzoeker verbonden aan de instelling HO in 
de provincie West-Vlaanderen die naar de provincie Zhejiang of de Volksrepubliek China gaat, 
alsmede desgevallend de aanvraag voor de student, lector, docent en/of onderzoeker 
verbonden aan de instelling HO van de provincie Zhejiang en die naar de HO instelling in de 
provincie West-Vlaanderen komt. Per instelling HO wordt er dus telkens één volledig 
aanvraagdossier ingediend. Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren 
worden niet aanvaard. De annexen moeten gelijktijdig bijgevoegd worden, nl. de MOU’s 
(Memorandum of Understanding) tussen de West-Vlaamse instellingen HO en die van de 
provincie Zhejiang alsook de individuele aanvraagdossiers van respectievelijk studenten, 
lectoren, docenten en/of onderzoekers.  
 
Artikel 6 Beoordeling 
§1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de 
gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en drie externe raadgevers. Deze selectiecommissie 
beoordeelt enerzijds de projectdossiers, en anderzijds ook de kandidaten zelf die hun dossier 
mondeling komen vorstellen en verdedigen. De selectiecommissie stelt, via ranking, de meest 
waardevolle initiatieven een financiering voor. Dit is noodzakelijk in het geval de gezamenlijke 
aanvraagdossiers van studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers het vastgestelde 
aantal toe te kennen beurzen zou overtreffen.  Het advies van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan de deputatie, die - in functie van het beschikbare krediet - de definitieve 
beslissing neemt.  
 
§2 Max. 2 maanden na de uiterlijke indieningtermijn wordt de beslissing meegedeeld aan de 
projectaanvrager. 
 
Hoofdstuk VI Subsidiëring  
 
Artikel 7  Subsidie voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of  
  onderzoekers 
§1 De subsidie bedraagt 1.000 EUR per persoon. De subsidie betreft een  financiële 
tegemoetkoming voor een studiereis, stage, lesopdracht en/of onderzoek van studenten, 
lectoren, docenten en/of onderzoekers in Zhejiang en/of de Volksrepubliek China. 
  
§2 Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 16 personen verbonden aan een instelling HO in 
de provincie West-Vlaanderen naar de provincie Zhejiang of, in het geval van een 
stageperiode, naar de Volksrepubliek China gaan. De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal 
€ 16.000 op jaarbasis. 
 
§3 De beurskandidaat kan niet gelijktijdig genieten van een beurs van de Vlaamse 
Gemeenschap (cfr. cultureel akkoord China – Vlaanderen) en de provincie West-Vlaanderen. 
 
 
Hoofdstuk VII Uitbetaling 
 
Artikel 8  Uitbetaling voor de uitgaande studenten, lectoren, docenten en/ of  
  onderzoekers 
§1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een 
voorschot van 75 % uitbetaald.  
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Regeling: 
 

 Voor de studenten: die 75% worden rechtstreeks aan hen overgeschreven. 
 Voor het onderwijzend personeel en onderzoekers: die 75 % worden rechtstreeks aan 

de onderwijsinstelling overgeschreven. 
 
Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald volgens dezelfde regeling zoals hierboven 
beschreven, na ontvangst van de inhoudelijke evaluatie samen met de volgende 
bewijsstukken: 
 

- een ondertekend evaluatiepapier of attest van de onderwijsinstelling; Chinees of 
Westers bedrijf 

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

 
§2 Het evaluatieverslag moet uiterlijk 1 maand na afloop van de uitwisseling ingediend 
worden, samen met de hierboven vermelde bewijsstukken bij de Dienst Externe Betrekkingen 
van de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Hoofdstuk VIII 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 
§1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013 en is van toepassing op de aanvragen 
ingediend op 10 oktober 2012.  
 
§2 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2019, wordt 
dit reglement opgeheven op 31 december 2018. 
 
24. Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de provincie 
West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China) 
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Dienst en referte : Dienst Externe relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte                             
werking (EEG) 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal,het reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de provincie West-
Vlaanderen en de provincie Zhejiang (Volksrepubliek China). 
 
Het nieuwe reglement voor secundair onderwijs (goedgekeurd in Provincieraad van 24 mei 
2012) is van kracht vanaf 01/01/2013 en wordt op 31/12/2018 opgeheven. Projecten moeten 
minstens 2 maanden voor de aanvang van de uitwisseling worden aangevraagd en diverse 
indieningsdata dienen gerespecteerd te worden.  
 
Meer informatie over deze reglementen kunnen worden opgevraagd bij Kristien Vandamme – 
tel. 050/ 40 33 59 of kristien.vandamme@west-vlaanderen.be. 
Tegen uiterlijk september 2012 zullen de documenten ook op de provinciale website kunnen 
teruggevonden worden. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

Namens de deputatie, 
 

 

Voor de provinciegriffier: 
De directeur, 
 
Regine Vantieghem 

De gedeputeerde voor onderwijs, 
 

Gunter Pertry 

 
Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van transnationale 
uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de provincie 
West-Vlaanderen en Zhejiang (Volksrepubliek China) 
 
Hoofdstuk I Doelstelling 
 
Artikel 1 
De Provincie West-Vlaanderen wil, door middel van een subsidie, secundaire scholen met een 
maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen aanmoedigen om transnationale 
uitwisselingsprojecten met secundaire scholen uit de Chinese provincie Zhejiang op te zetten. 
 
De Provincie wil zo meer West-Vlamingen laten participeren aan transnationale 
uitwisselingsprojecten en zodoende een meer structurele samenwerking met de provincie 
Zhejiang stimuleren. 
 
Hoofdstuk II Begripsomschrijving 
 
Artikel 2 
De Provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang hebben wederzijdse akkoorden 
ondertekend m.b.t. structurele samenwerking op vlak van duurzame economie en onderwijs, 
en hebben wederzijds financiële ondersteuning beloofd. 
 
Hoofdstuk III Toepassingsgebied 
 
Artikel 3 
De Provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en 
binnen de perken van het op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet, 
subsidies voor onderwijsdoeleinden verlenen aan secundaire scholen die transnationale 
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uitwisselingsprojecten opzetten met de provincie Zhejiang, en door de aard van de activiteiten 
en de algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, ondersteunend aan de 
educatieve en economische objectieven van de Provincie West-Vlaanderen.  
 
Hoofdstuk IV Voorwaarden 
 
Artikel 4 
§ 1 De subsidie kan aangevraagd worden door onderwijzend personeel (directielid en/of 
leerkracht) van secundaire scholen met een maatschappelijke zetel in de provincie West-
Vlaanderen, inclusief de provinciale scholen. Er worden twee indieningsrondes voorzien: 15 
januari/ 15 mei. De tweede ronde geldt enkel indien niet alle voorziene beurzen werden 
opgenomen in de eerste ronde. 
 
§ 2 De secundaire school dient te beschikken over een ondertekend Memorandum of 
Understanding (MOU) met een partnerschool uit de provincie Zhejiang. 
 
§ 3 Inzake inhoudelijke uitwerking moet:  
 

 het project gedragen worden door minstens twee scholen: één uit West-Vlaanderen en 
één uit Zhejiang; 

 het project getuigen van een kwaliteitsvolle, duidelijke én realistische programma  
aanpak; 

 het project een aanzet kunnen geven tot structurele samenwerking, incl. 
wederkerigheid; 

 de activiteiten een duidelijke meerwaarde voor de betrokkenen hebben; 
 het project enerzijds uitwisseling van directies en leerkrachten beogen waardoor zij de 

realiteit ‘op de werkvloer’ in een school in Zhejiang ontdekken en anderzijds focussen 
op initiatieven waarbij leerlingen - zonder effectieve verplaatsing - werken aan een 
gemeenschappelijk eindproduct. 

 
§ 4 Het uitwisselingsproject moet een minimum duur hebben van minstens 7 dagen ter 
plaatse. 
 
§ 5 De betrokken secundaire school moet bovendien kunnen aantonen dat zij, op basis van 
wederkerigheid, zoals bevestigd door de Memorandum of Understanding (MOU) en in 
samenspraak met de betrokken school in Zhejiang, directies en leerkrachten wil ontvangen en 
ze ook de nodige begeleiding en opvolging zal geven (onthaal, logies, integratiemomenten, 
lessenpakketten, enz.).  
 
§ 6 Het project moet ook aantonen dat de uitwisselingen van leerkrachten/directieleden zullen 
kunnen opgevolgd worden gedurende minstens twee jaar, al dan niet in het tweede jaar op 
virtuele wijze, gebruik makend van de moderne media bv. bij afstandsleren.  
 
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 Sint-Andries 
(Brugge), uiterlijk op 15 januari of 15 mei en in elk geval voor de aanvang van het project.  
Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard. 
 
Artikel 6 Beoordeling 
§ 1 Elk semester worden de projecten voorgelegd aan een selectiecommissie. Deze 
selectiecommissie beoordeelt de projectdossiers, en stelt, via ranking, de meest waardevolle 



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

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2012 
           
 

50

initiatieven een financiering voor. Dit advies wordt voorgelegd aan de deputatie, die, in 
functie van het beschikbare krediet, de definitieve beslissing neemt.  
 
§ 2 Maximum 2 maanden na de uiterlijke indieningstermijn wordt de beslissing meegedeeld 
aan de projectaanvrager. 
 
Hoofdstuk VI Subsidiëring 
 
Artikel 7 Subsidie 
§1 De subsidie bedraagt 1.000 EUR per persoon, per school. De subsidie betreft een  
financiële vergoeding voor een studiereis van één directielid of van één leerkracht per school 
naar Zhejiang. 
§2 Er wordt voorzien dat jaarlijks maximaal 10 personen verbonden aan één van de 19 West-
Vlaamse secundaire scholen met een Memorandum of Understanding (MOU) met een 
partnerschool in Zhejiang naar Zhejiang gaan. De subsidie voor dit luik bedraagt in totaal 
10.000 EUR op jaarbasis. 
Hoofdstuk VII Uitbetaling 
 
Artikel 8  Uitbetaling  
§1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande uitwisselingen wordt een 
voorschot van 75 % uitbetaald. Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald na ontvangst 
van de inhoudelijke evaluatie samen met de volgende bewijsstukken: 

- een ondertekend evaluatiepapier of attest van de onderwijsinstelling; 
- exemplaren van eventuele publicaties, promotiemateriaal en persdossier; 
- verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 

 
§2 Het evaluatieverslag en de vermelde bewijsstukken moeten uiterlijk 1 maand na afloop 
van de uitwisseling ingediend worden. 
 
Hoofdstuk VIII Slotbepaling 
 
Artikel 9  
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 10 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de 
geldende provinciale voorwaarden in dat verband. Deze voorwaarden worden bezorgd bij 
goedkeuring van het project. 
 
Artikel 11 
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 12 
§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013 en is van toepassing op de aanvragen 
ingediend na die datum.  
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§ 2 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 januari 2019, wordt 
dit reglement opgeheven op 31 december 2018. 
 
Brugge, 24 mei 2012 
 
De Provinciegriffier,     De Voorzitter,  
(get.) Geert Anthierens    (get.) Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 van 16/10/2012 
 
 
25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 28 juni 2012, met voortzetting op 5 juli 2012 
 
26. Omzendbrief BB-2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van de 

meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 

 
27. Vaststelling van de 2de budgetwijziging van het budget 2012 
 
28. Besluit van de provincieraad tot vaststellen van het provinciaal reglement voor 

de subsidiëring van (impuls)projecten van de dagverzorgingscentra 
 
29. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 

betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 
 
30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 27 september 2012 
 



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

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 5 – 2012 
           
 

53

25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 28 juni 2012, met voortzetting op 5 juli 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 28 juni 2012, met voortzetting op 
5 juli, ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN DD 28 JUNI 2012, MET VOORZETTING OP 5 JULI 2012 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 juni 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 
2. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

"Nonnebossen"(Zonnebeke) 
  
3. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Vijverbos" 
  
4. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  van de afbakening 

van het kleinstedelijk gebied Waregem(met bijhorende deelplannen en 
onteigeningsplan) 

  
5. Definitief vaststellen van het proviniciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van de afbakening 

van het kleinstedelijk gebied Veurne (met bijhorende deelplannen en 
onteigeningsplan) 

  
6. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-addendum van het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan West-Vlaanderen 
 
7.  Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies aan het ontwerp gewestelijk ruimtelijk  

uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Oostende 
 
36.  Verlenen van advies i.k.v. het openbaar onderzoek voor het Gewestelijk RUP Alluviale 

Klei van Schelde-en Maasbekken en Polderklei 
  
8. Goedkeuren van de intentieverklaring tussen de provincie West-Vlaanderen en WES  

over de overeenkomsten tussen beide partijen en de oprichting van een 
kenniscentrum regionale ontwikkelingen 
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9. Goedkeuren van de oprichtingsovereenkomst tussen LOM 
(Luchthavenontwikkelingsmaatschappij) en WIV (West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Wevelgem) 

  
10. Goedkeuren  van de jaarrekening 2011 en verlenen van kwijting aan de bestuurders 

en commissarissen van Westtoer apb 
 
11. Goedkeuren van bestek en gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: Forten en Linies in grensbreed perspectief - productie,leveren 
en plaatsen van informatiedragers met raming ten bedrage van 150.884,28 EUR(incl. 
BTW) 

 
12. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze(openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken: wegenis-en rioleringswerken Wenduinsesteenweg-Drift-fase 
2 in De Haan, met raming ten bedrage van 2.265.730,87 EUR(incl.BTW),bevattende 
een deel ten laste van de provincie, namelijk de aanleg van een 
dubbelrichtingsfietspad voor een bedrag van 202.521,78 EUR(incl BTW) 

 
13. Goedkeuren van bestek en gunningswijze(openbare aanbesteding) betreffende de 

opdracht van dienst:opdracht van landschapsarchitectuur voor het opmaken van een 
ontwerp met leiding, controle en toezicht op de werken voor de provinciale projecten 
van het herinneringspark 14-18, met raming ten bedrage van 145.200 EUR(incl BTW) 
(8% op de raming van de werken) 

 
14. Verlenen van machtiging tot wijziging van de erfpachtakte dd 27/04/2000 met de vzw 

Loca Labora voor de erfpacht van gronden met opstaande gebouwen in het domein 
Lippensgoed-Bulskampveld. 

 
15. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : aanleg van de trage weg Noordede-Hagebos in de gemeente 
Zuienkerke, met raming ten bedrage van 255.231,31 EUR (incl. BTW) 

 
16. Verlenen van machtiging tot het opstarten van de procedure tot minnelijke 

onteigening en de voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan voor de verwerving 
van gronden gelegen te Zedelgem jegens het O.C.M.W.-Brugge, ter uitbreiding van 
het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten. 

 
17. Verlenen van machtiging tot verwerving van vijf perceeltjes grond gelegen te 

Wevelgem, ter uitbreiding van het provinciedomein Bergelen (totale aankoopprijs : 
29.508 EUR) 

 
18. Verlenen van machtiging (onder opschortende voorwaarde) tot uitbreiding van de 

erfpacht provinciaal domein Bergelen te Wevelgem 
 
19. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 

betreffende de opdracht van dienst voor het aangaan van leningen ter financiering van 
de investeringen van de Provincie West-Vlaanderen, met raming ten bedrage van 
26.000.000 EUR (geraamd kapitaal 20.000.000 EUR + geraamde  intrestaflossing 
6.000.000 EUR) 

 
20. Goedkeuren van bestek en gunningswijze(openbare aanbesteding) voor de opdracht 

van werken m.b.t. de aanleg van een bufferbekken/waterspaarbekken op de 
Mandel(waterloop 2e categorie) langs de Veldstraat in Staden(Oostnieuwkerke) met 
raming ten bedrage van 719.396,43 EUR(incl. BTW) 
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21. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de 
opdracht van dienst : opdracht van architectuur en technieken met leiding, controle en 
toezicht op de werken : herinrichten gebouwen (inclusief directe omgeving) van de 
site “Provinciaal domein IJzerboomgaard”, IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide, met raming 
ten bedrage van 347.000 EUR (excl. BTW) en goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst met de vzw Groene Kans betreffende aanbesteding voor 
bovenvernoemde opdracht 

 
22. Verlenen van machtiging tot ruiling van diverse percelen grond langs de Vleterbeek te 

Poperinge 
 
23. Goedkeuren van bestek en gunningswijze(openbare aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: optimalisatie- en opfrissingswerken - diverse loten in het 
Esenkasteel te Diksmuide met raming ten bedrage van 778.359,12 EUR(incl.BTW) 

 
24. Verlenen van gunstig advies over de 1e begrotingswijziging 2012 ingediend door de        

Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen 
 
25. Verlenen van gunstig advies over de begroting 2013 ingediend door de Instelling 

Morele Dienstverlening West-Vlaanderen 
 
26.      Oprichten van een intern verzelfstandigd agentschap voor vorming van 

overheidspersoneel  “  School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen ( IVA SBR) “ 
 
In de voortzetting van de vergadering van de provincieraad op 5 juli 2012 werden volgende 
beslissingen genomen : 
 
27. Goedkeuren van de statutenwijziging van de vzw XIM 
 
28. Goedkeuren van aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor aanwervingsexamens 
 
29. Goedkeuren van de naamgeving en gebruiksreglement "Provinciaal Sport-en 

Natuurcentrum De Gavers" 
 
30. Vaststellen van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van (impuls)projecten 

van de dagverzorgingscentra 
 
31. Goedkeuren van de verlenging van de  subsidieovereenkomst 2009-2012 ter 

ondersteuning van de provinciale beleidsdoelstellingen door Westkans vzw met 1 jaar 
  
32. Akte nemen van 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 

 
33. Akte nemen van het samenvattend verslag van de regiocommissies van 13 en 14 juni 

2012 
 
 34. Vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2011  
 
  
35. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007 mbt de aanduiding 

van provinciale vertegenwoordigers in bestuursorganen  van de verenigingen waarin 
de provincie vertegenwoordigd is. 
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26. Omzendbrief BB-2012/1 betreffende de instructies voor het opstellen van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 
 
Team en referte : Team FG – 2012/990 
 
Brugge,  21 augustus 2012 
 
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-2012/1 van 20 juli  
2012 betreffende de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten   
2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse 
Gewest. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2012. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Carl Decaluwé, 
Gouverneur 
 
27.  Vaststelling van de 2de budgetwijziging van het budget 2012 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2012/BW2 
 
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 24 mei 2012 houdende vaststelling 
van de tweede wijziging van het budget 2012.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 
 
FIN_BW2_2012.pdf 
FIN_liquiditeitenbudget.pdf 
FIN_prioritaire doelstellingen.pdf 
 
28. Besluit van de provincieraad tot vaststellen van het provinciaal reglement voor 
de subsidiëring van (impuls)projecten van de dagverzorgingscentra 
 
Dienst en referte: Welzijn – sectie zorg (cobranummer 10399) 
 
Mevrouwen, 
Mijnheren, 
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In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissingen van 5 juli 2012 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende goedkeuring van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van 
(impuls)projecten van de dagverzorgingscentra  
 
Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website (na 25.09.2012 zijnde de 
lancering van de projectoproep) of via mail op het adres van ingrid.vyvey@west-
vlaanderen.be of zorg.subsidies@west-vlaanderen.be 
 
Hoogachtend, 
 
Voor de provinciegriffier:   De gedeputeerde voor  
de directeur                                                    Jeugd, Huisvesting en Welzijn, 
   
Patrick Delanoeye         Dirk De fauw 
 
Besluit van de provincieraad tot vaststellen van het provinciaal reglement voor de 
subsidiëring van (impuls)projecten van de dagverzorgingscentra  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen:  
- Artikel 4 van de  wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

aanwending van sommige subsidies;  
- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (het provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42§3 (het vaststellen van provinciale reglementen) en 
193 (oprichting raden en overlegstructuren); 

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

- Het provinciaal reglement van 12 mei 2005 en latere wijzigingen betreffende de 
provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie; 

- Het provinciaal reglement van 28 november 1996 en latere wijzigingen inzake de 
subsidiëring van dagverzorgingscentra voor hulpbehoevende senioren 

- Het gunstig advies van de provinciale ouderenadviesraad POAR dd. 7 mei 2012 en de 
besprekingen in de provinciale werkgroep dagverzorgingscentra; 

- Op voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Hoofdstuk 1 – doelstelling 
Artikel 1:  
Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen, hierna ‘de provincie’ genoemd, de 
erkende dagverzorgingscentra in West-Vlaanderen impulsen geven om naast de reguliere 
werking, projecten uit te bouwen ten aanzien van de bezoekers en hun netwerk, de buurt en 
de samenwerkingsverbanden waarbinnen het dagverzorgingscentrum functioneert. De 
projecten dragen bij tot het versterken van de bezoeker en zijn netwerk in de thuissituatie. 
De provincie kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de perken van de 
daartoe op het provinciale budget ingeschreven kredieten, projectsubsidies verlenen via een 
projectoproep. 
 
Hoofdstuk 2 – begripsomschrijving 
Art 2: 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° dagverzorgingscentrum (dvc): een voorziening die als opdracht heeft, de gebruiker van 65 
jaar of ouder in daartoe bestemde lokalen, dagverzorging, alsook geheel of gedeeltelijk, de 
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gebruikelijke persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aan te bieden zoals omschreven in 
het Woonzorgdecreet  d.d. 13.03.2009; 
 2° reguliere werking van een dagverzorgingscentrum: de activiteiten die een erkend 
dagverzorgingscentrum dient aan te bieden zoals omschreven in het Woonzorgdecreet  d.d. 
13.03.2009.  
 
Hoofdstuk 3 – toepassingsgebied 
Art. 3: doelgroep 
§1 Alle erkende dagverzorgingscentra  gelegen in West-Vlaanderen kunnen intekenen op de  
projectoproep.  
§2 Bij elke projectoproep kan de deputatie beslissen om bijkomend ook andere  organisaties 
die dagverzorging organiseren toe te laten om in te tekenen. Deze organisaties moeten 
voldoen aan volgende voorwaarden: 
- aantonen dat ze een werking ‘dagverzorging’ voor een specifieke doelgroep realiseren  
- gelegen zijn in West-Vlaanderen 
- organisatiestructuur : private rechtspersonen zonder winstoogmerk of lokale openbare 

besturen 
 
Art. 4: voorwaarden 
De provincie kan projectsubsidies verlenen aan de organisatie die aan onderstaande 
voorwaarden voldoet: 
- de controle van de provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van het 

project 
- een boekhouding hebben zodat de provincie de besteding van de provinciale 

projectsubsidie kan controleren. De organisatie zorgt voor een afzonderlijk overzicht 
van de kosten verbonden aan het project.  

- de projectsubsidie kan niet worden gecumuleerd met subsidies voorzien in een ander 
provinciaal reglement  

 
Hoofdstuk 4 – specifieke bepalingen 
Art. 5: projectoproep  
De deputatie kiest per projectoproep één of meerdere thema’s uit volgende lijst: 
- versterken van de leefsituatie van de bezoekers op diverse domeinen (wonen, zorg en 

welzijn)  
- ondersteunen en versterken van mantelzorgers en vrijwilligers 
- sector- en doelgroepoverstijgende initiatieven opzetten via intensieve samenwerkingen 
- rol opnemen m.b.t. mobiliteitsvraagstuk 
- rol opnemen i.k.v. versterken van de buurt  
 
Een eerste projectoproep wordt gelanceerd in september 2012. De deputatie kan jaarlijks een 
nieuwe projectoproep lanceren. De keuze om over te gaan tot een nieuwe projectoproep 
gebeurt op basis van beschikbaarheid budget en dit na raadpleging van de provinciale 
werkgroep dagverzorgingscentra en na advies van de provinciale ouderenadviesraad.  
 
Art. 6: voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet het project voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
- het project is opgezet rond een door de deputatie gekozen thema omschreven in de 

projectoproep 
- het project richt zich naar de (potentiële) bezoeker van een dagverzorgingscentrum 

en/of zijn netwerk. De doelgroep kan uitgebreid worden met de bezoekers van een 
centrum voor kortverblijf. 

- het project toont aan dat het gebruik maakt van bestaande expertise van organisaties 
en netwerken werkzaam in de gemeente of regio 

- het project overstijgt de reguliere werking van de aanvrager  
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- het project kan een verdieping en/of een verbreding zijn van reeds bestaande acties 
mits aantoonbare meerwaarde 

- het project ontwikkelt zich vanuit een participatieve visie en betrekt de betrokken 
gebruikers en hun netwerk 

- het project streeft continuering en/of inbedding na 
- het project heeft duidelijke doelstellingen en geeft aan op welke wijze de 

doelstellingen bereikt worden 
- het project dient bereid te zijn om mee te werken aan praktijkuitwisseling en evaluatie 
- indien er meerdere erkende dagverzorgingscentra gelegen zijn in dezelfde gemeente 

moet de aanvrager aantonen dat er overleg is gepleegd met deze 
dagverzorgingscentra  

 
Art. 7: procedure  
§1 De aanvraag moet schriftelijk of elektronisch voor aanvang van het project ingediend 
worden via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar bij dienst 
welzijn sectie zorg en op de website van de provincie. De deputatie beslist de datum van 
lancering van elke nieuwe projectoproep. Vier maanden na lancering moeten de 
projectaanvragen ingediend worden.  
§2 De aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten: 
- een ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier 
- een sluitende projectbegroting, met opgave van de subsidies van andere overheden en 

inkomsten, alsmede de fasering ervan in functie van de duur van het project 
- schriftelijke en ondertekende engagementsverklaringen van partners waarmee het 

project wordt opgezet  
- een motivering dat aantoont dat het geplande project niet valt binnen de reguliere 

werking 
- indien de aanvrager behoort tot de organisaties omschreven in art 3§2 moet de 

werking van dagverzorging voor een specifieke doelgroep aangetoond worden in een 
motivering 

§3 Na elk projectjaar geeft de projectaanvrager een stand van zaken van het project door aan 
de provincie, overeenkomstig de formaliteiten door de deputatie bepaald.   
§4 Binnen de twee maanden na afloop van het project moet de vraag tot uitbetaling van het 
saldo van de subsidie aan de provincie, vergezeld van volgende verantwoordingsstukken, 
opgestuurd worden: 
- een eindverslag  van het project 
- een financieel verslag met inkomsten en uitgaven over de totale duur van het project 
- documenten waarmee de kosten gemaakt tijdens de projecttijd gestaafd worden 
- het ondertekend verslagformulier en de stavingstukken betreffende de herkenbaarheid 

van de provincie 
§5 De deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor het toekennen 
en uitbetalen van de projectsubsidie. 
 
Art. 8: projectsubsidie  
§1 De deputatie kan aan de projecten passend in de projectoproep een projectsubsidie 
verlenen. Deze subsidie bedraagt maximum 75% van de begrootte projectkost.  
§2 De projectsubsidie bedraagt maximum 30.000 euro per project. Dagverzorgingscentra die 
samen één project indienen kunnen rekenen op een maximum projectsubsidie van 45.000 
euro per project.  
Een project kan kiezen voor een looptijd van 1, 2 of 3 jaar. 
§3 De projectsubsidie dient aangewend te worden voor loon- en/of werkingskosten specifiek 
gelinkt aan het project. Investeringen (in onroerende goederen en duurzame roerende 
goederen) worden niet als werkingskosten aanzien. De startdatum van het project ligt na de 
einddatum van de projectoproep waardoor enkel de kosten gemaakt na de einddatum van de 
projectoproep subsidieerbaar zijn.  
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§4 Na goedkeuring door de deputatie tot toekenning van een projectsubsidie wordt 75% van 
de subsidie uitbetaald bij wijze van voorschot. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na 
ontvangst van de vraag zoals omschreven in art. 7§4. 
§5 Indien de werkelijke, subsidiabele kosten lager zijn dan de geraamde kosten, dan wordt de 
subsidie berekend op de werkelijke, subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt dan maximum 
75% van de werkelijke kosten.  
§6 Een aanvrager kan slechts één project indienen in dezelfde projectoproep. Een verlenging 
van een reeds goedgekeurd project bij een volgende projectoproep met hetzelfde thema is 
niet mogelijk. 
 
Hoofdstuk 5 – administratieve en procedurele bepalingen 
Art. 9: aanvraag 
§1 Alle projectaanvragen moeten worden gericht aan het Provinciebestuur West-Vlaanderen, 
dienst Welzijn sectie Zorg, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries of verzonden naar zorg.subsidies@west-vlaanderen.be.  
§2 De dienst Welzijn gaat na of: 
- het aanvraagformulier voldoende ingevuld, ondertekend en gedateerd is 
- de aanvragende organisatie een erkend dagverzorgingscentrum is of een organisatie 

zoals omschreven in art. 3§2 
- de gevraagde stukken toegevoegd zijn 
- er voldoende inhoudelijke informatie is zodat de adviesgroep ‘projecten dvc’ het 

dossier kan beoordelen 
§3 De provinciale administratie stuurt aan alle aanvragers een ontvangstmelding.  
 
Art. 10: advies  
Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviesgroep ‘projecten dvc’ samengesteld uit een 
aantal deskundigen uit het werkveld, ambtenaren uit de dienst Welzijn, aangeduid door de 
deputatie, en drie provincieraadsleden, als waarnemers, aangeduid door de provincieraad.  
Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst welzijn. De aanvragers kunnen gehoord 
worden door de adviesgroep.  
 
Art. 11: beslissing door deputatie 
Het advies van de adviesgroep ‘projecten dvc’ wordt aan deputatie van de provincie 
voorgelegd die beslist over de goedkeuring van elk project. Ten laatste drie maanden na 
einddatum projectoproep wordt de beslissing van de deputatie schriftelijk meegedeeld.  
 
Art. 12: controle 
De aanvrager verbindt zich er toe de projectsubsidie 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 worden nageleefd, kan de deputatie 
de projectsubsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk). 
 
Art. 13: betwistingen 
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en overtredingen en 
wordt ertoe gemachtigd alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de toepassing 
en uitvoering van dit reglement.  
 
Art. 14: citeeropschrift 
Dit reglement wordt aangehaald als: reglement ‘projecten dvc’. 
 
Hoofdstuk 6 – Inwerkingtreding  
Art. 15: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2012 en eindigt op 31 december 2013.  
Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van dagverzorgingscentra voor 
hulpbehoevende senioren van 28 november 1996 en latere wijzigingen wordt opgeheven  op 
1 juli 2013, en blijft van toepassing voor alle aanvragen ingediend onder dit reglement. 
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Brugge, 05.07.2012, 
 
De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
Geert ANTHIERENS      Jean DE BETHUNE 
 
29. 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 – 2012/CXIII-21-3-A 
 
Mevrouwen,  
Mijne heren,  

 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet en van artikel 5 § 3 van het provinciaal 
reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 
wordt de lijst van de geselecteerde thema’s bekend gemaakt.  
 
De provinciegriffier,  De provinciegouverneur,  
(get.) Geert Anthierens (get.) Carl Decaluwé 
 

Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams 
wetenschappelijk onderzoek: geselecteerde thema’s 2012 

 
Vanuit de Archiefdienst :  
 
1. Analyse van de bevoegdheden inzake toezicht op de lokale besturen door 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. Onderzoek naar wetgeving, documentenvorming en administratieve praktijken in verband 
met militie (formulieren, militielijsten, systeem van lotelingen, enz.) 
 
6. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 1ste 
Afdeling (brandweer, politie, toezicht lokale besturen, enz.)  
 
7. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 2de 
Afdeling (financiën, toezicht onroerende goederenbeheer, enz.)  
 
8. Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 5de 
Afdeling (sociale zaken) en inventarisering. 
 
9.  Opmaak van een archiefbeheersplan (inclusief digitale mappen) voor de dienst Welzijn. 
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10. Opmaak van een archiefbeheersplan (inclusief digitale mappen) voor de dienst MiNaWa 
(Milieu, Natuur en Waterbeleid). 
 
11. Toepassen van de bestaande selectielijst op archieven van 
arrondissementscommissariaten en opstellen van een modelinventaris. 
 
12. Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en 
uitwerken van modellen voor educatieve werking in archieven . 
 
13. Onderzoek naar websites van West-Vlaamse archiefdiensten of ‘archieven op het web’ 
(noden publiek, noden archivarissen?) en formuleren van verbeterpunten.   
 
14. Opmaak van een archiefschema voor en inventarisering van het statisch archief van de 
Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen – IKWV. 
 
15. Opmaak van een archiefschema voor en inventarisering van het archief van het bedrijf 
Verhaeghe (Loppem), aannemer van bouwwerken vanaf het einde van de 19de eeuw. 
 
Vanuit de sportdienst:  
 
1.Het ontwikkelen van een promotie- en communicatieplan voor avontuurlijke sites 
 
2.Het uitwerken van duurzaamheidsplannen bij evenementen 
 
3.Inventarisatie van het vormingsaanbod (in de sportsector) in de provincie West-Vlaanderen 
 
4.Inventarisatie van low-budget verblijfsaccommodaties. 
 
Vanuit de dienst DRUM en MiNaWA: 
 
1. Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen gehaald worden). 
 
2. Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor 
kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid om te komen tot een meer 
milieuverantwoorde aankooplijst + onderzoek naar de handelingsbereidheid van 
sleutelpersoneel daarbij  
 
3. Milieuzorg op sportevenementen: inventaris van de mogelijkheden en de behoeften 
 
4. Kwaliteit van compost in (gesubsidieerde) wijkcomposteringsprojecten (o.m. Poperinge) 
 
5. Potentieel van omzetting naar biogas van groenafval afkomstig van onderhoud van 
(spoor)wegbermen 
 
6. Functies van groene/blauwe linten in ecologische zelfregulatie van landbouwsystemen: 
verkennend onderzoek (toelichting: kleinschalige landschapselementen worden nu vooral 
gestimuleerd vanuit aandacht voor beeldkwaliteit, erfgoedwaarde of het ecologische. Vraag is: 
zijn er ook positieve effecten voor de landbouw (zoals verhoging van de weerbaarheid van het 
landbouwsysteem: bvb: doordat ze een biotoop bieden aan insecten die plagen kunnen 
helpen onderdrukken, …) 
 
7. Snoeihout in de groene energiemarkt. In welke mate kan snoeihout beter gevaloriseerd 
worden en ook een bijdrage leveren tot groene energie ? Gegeven het feit dat snoeihout 
evenzeer gegeerd is als structuurmateriaal in groencompostering en als mulchmateriaal.  
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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 slikke- 
en 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. 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…. 

3. Gelijke kansen: Een onderzoek naar de integrale aanpak van intrafamiliaal geweld: analyse 
en evaluatie van een samenwerkingsprotocol intrafamiliaal geweld binnen een West-Vlaams 
gerechtelijk arrondissement (of Veurne of Ieper of Brugge of Kortrijk). 
 
Vanuit Mu.ZEE 
 
Dienst Mu.ZEE-Bibliotheek 
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Voor studenten Bibliotheek-, Archief- en Informatiewetenschap, Informatica, Culturele 
Studies, Mediawetenschappen, … 

- Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van de efemera (invitatiekaarten, 
knipsels en brochures)-collectie van de Mu.ZEE-bibliotheek. Theoretisch en praktisch 
overzicht van de bestaande praktijken i.v.m. het catalogiseren van efemera, zowel op 
Vlaams als op internationaal niveau. Andere termen voor efemera: artist files, vertical 
records, kunstenaarsdocumentatie. 

- Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting van de speciale collecties (fondsen, 
kostbare werken en kunstenaarspublicaties) uit de collectie van de Mu.ZEE-
bibliotheek. 

- Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiedragers in een kunstbibliotheek. De 
voor- en nadelen, inzicht in de benodigde infrastructuur, een inventarisatie van de 
bestaande digitale kunstnaslagwerken in kunstbibliotheken in (West-)Vlaanderen, 
mogelijke samenwerking tussen bestaande instellingen bij het gebruik van dergelijke 
naslagwerken. 

- Onderzoek naar elektronische kunsttijdschriften met het oog op collectievorming voor 
de 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 
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- studie van de basisregistratie van de museumcollectie en onderzoek naar de 
mogelijkheden tot verdere uitbreiding (bruiklenen, standplaatsregistratie, (..) 

- ontwikkelen van een informatiesysteem ter ondersteuning van collectiebeheer (met 
betrekking op de conditieregistratie) 

- analyse van bepaalde aspecten van de preventieve conservering (zoals bijv. klimaat, 
depot) en onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen 

- kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek (en evt. behandeling) naar 
ensembles van werken van een bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de 
collectie van het museum 

- analyse situatie Constant Permeke  museum wat betreft preventieve en actieve 
conservering 

Korte studies/oefening 
 

- Kunsthistorische en materiaaltechnisch onderzoek naar ensembles van werken van 
een bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de collectie van het museum 
(bronnenonderzoek, iconografisch beschrijving, verzamelen documentatie,…) 

 
Vanuit de dienst Cultuur 
 
1.Uitvoeren van een publieksonderzoek in BE-PART. In kaart brengen van het aantal 
bezoekers, leeftijd, interesse, geografische situering aan de hand van enquêtes, nadien te 
verwerken in statistieken en tabellen. 
 
2. Onderzoek naar educatieve initiatieven (meer bepaald workshops) voor volwassenen in 
musea en andere culturele instellingen. Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het 
gebied van workshops in musea en andere culturele instellingen voor volwassenen in 
Vlaanderen. In kaart brengen van de bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van 
een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep te bereiken. 
 
3. Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen 
 
4. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen museum in 
de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de leerdoelstellingen van 
het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de brochure “Juf, gaan we naar het 
museum ? Tips en ideeën voor didactisch werken in kleine musea” 
 
5. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in het 
fonds van de bibliotheken). 
 
6. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op het 
werk van een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf Vermeersch, F.R. Boschvogel, 
André Demedts, Fred Germonprez en Jaak Stervelynck. 
 
7. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld 
worden bvb. het interbellum) 
 
8. Studies in verband met het verenigingsleven in West-Vlaanderen, gedurende bepaalde 
periodes in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor 
bijvoorbeeld het subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur.  
 
9. Studies over de iconografie aanwezig in de Provinciale Bibliotheek 
10. Studie in verband met de promotie van de provinciale bibliotheek en cultuurarchief: hoe 
kan een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek zich verkopen naar het 
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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, …) 
 
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) 
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- Onderzoek hoe de educatieve werking in musea kan worden verbeterd en afgestemd 
op het onderwijs 
- Uitwerken van educatie en publiekswerking voor het Museum Bulskampveld en voor 
het Museum Stijn Streuvels 
 - Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea  
- 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 
c.Bibliotheekmanagement 
- Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning van het 
bibliotheekbeheer 
- Implementatie van boomzoekstructuren in de WebOPAC van WINOB 
- Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekwerk te optimaliseren en te 
evalueren.  
- Onderzoek naar de vormingsnood van en het vormingsaanbod voor 
bibliotheekpersoneel in de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers (expertenpool) 
aan te bieden aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
d.Collectiemanagement 
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair erfgoed in de 
West-Vlaamse bibliotheken 
- Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-Vlaamse 
bibliotheken 
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van culturele informatie in de West-
Vlaamse bibliotheken 
e.Bibliotheeksamenwerking 
- Onderzoek naar de methodieken/modellen/structuren om de samenwerking tussen 
bibliotheken te bevorderen (eventueel uit te breiden naar samenwerking met andere 
culturele, educatieve, maatschappelijke actoren) 

 
24. Studie omtrent  
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- het aanbod van het audiovisueel materiaal, in hoeverre voldoet dit aan de doelstelling van 
de uitleendienst en beantwoordt dit aan de noden van de klant, zowel in kwaliteit als in 
kwantiteit 
- de manier van werken (reserveren, uitlenen, terugbrengen, betalen, …) van de    
uitleenposten 
- naambekendheid, welk beeld heeft de klant van de uitleendienst 
 
25. Publieks- en tevredenheidsonderzoek naar de wekelijkse digitale nieuwsbrief: wie 

abonneert zich, waarom, wat beschouwt men als grootste toegevoegde waarde, 
commentaren bij opmaak, wat moet meer in beeld komen, wat ontbreekt, … 

 
26. Communicatieplan voor 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. Gebruik 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 
 
5.Interne communicatie van ethisch gevoelige onderwerpen bij de overheid. Staat de overheid 
en het personeel hiervoor open? Enkele cases en hun resultaat. Op welke manier worden die 
best gecommuniceerd? In hoeverre is het personeel vrij om hier zelf intern over te 
communiceren via bepaalde kanalen? In hoeverre vervult de overheid nog een 
voorbeeldfunctie naar ethisch gevoelige materie toe.       

6.De interne communicatie van politieke overtuiging en propaganda. In hoeverre is 
overheidspersoneel vrij om hierover te communiceren/discussiëren/kritiek of commentaar te 
uiten over bvb de huidige zetelverdeling binnen zijn organisatie, … Hoe reageert de 
organisatie hierop? Wie zijn voor- en tegenstanders en waarom? Voelt personeel zich geremd 
om hierover een mening te uiten?  

7.Sociaal intranet bij overheden. Gebruik van Yammer of andere sociale media voor interne 
communicatie. Staat overheidspersoneel hiervoor open? 

8.In hoeverre voelt overheidspersoneel zich betrokken bij de organisatie? Hoe kan die 
betrokkenheid beter?      

9.In hoeverre is de overheidsinstelling mee met de nieuwste evoluties op gebied van 
communicatie? 

10.Regionale tv (en al dan niet de link met het provinciebestuur)  Hoeveel West-Vlamingen 
kijken regionale tv, welke leeftijdsgroep, welke programma’s worden bekeken, hebben ze 
‘Iedereen West-Vlaams’ gezien?                                                               
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11.Eventueel kan dit opengetrokken worden naar alle West-Vlaamse media (kranten, 
weekbladen, eigen kanalen) en de groeimogelijkheden ervan?                                                            

12.Analyse van de huidige communicatiemiddelen (wat voor welke doelgroep) en de 
haalbaarheid van een West-Vlaams magazine (bus aan bus / per abonnement)  + moet/kan 
dit magazine bepaalde communicatiemiddelen vervangen of is dit aanvullend (al dan niet mits 
aanpassing van de bestaande middelen).                                                                                             

13.Waarvan kennen West-Vlamingen de Provincie? Hoe komen ze ermee in aanraking? 
(belastingen/ Inagro / provinciedomeinen / groepsaankoop/ bepaalde campagnes/ 
sponsoring/ milieu) – spontaan opsommen – ‘geholpen’ vraagstelling enz.                                                   

14.Waar halen West-Vlamingen hun informatie (per doelgroep)? Website, facebook, 
smartphone + hoe kunnen we als bestuur hierop inspelen?                                                                   

15.Onderzoek naar smartphonegebruikers (wie iPhone, wie adroid) en hoe gebruiken ze hun 
telefoon (internet/apps)?                                                                                                       

16.In welke mate is sociale media interessant voor een bestuur? Welke sociale media kunnen 
verder nog interessant zijn (groeimogelijkheden)? Welke info zet je daarop? 
Analyse van het gebruik van sociale media door de Provincie West-Vlaanderen (momenteel) + 
aanbevelingen naar de toekomst? + Gebruiken we sociale media op de juiste manier?         

17.Verderzetting regiomarketingonderzoek: Wat wordt gelinkt met West-Vlaanderen en West-
Vlamingen? 
Trots om West-Vlaming te zijn?                                                                                       

18.Analyse van de bekendheid van de Provincie West-Vlaanderen als bestuur bij de West-
Vlaming.  

o Kennen ze het logo? 
o wat weten ze van de provincie? (projecten, domeinen, enz) 
o via welke kanalen blijven ze op de hoogte van de Provincie? 
o is er een informatiebehoefte? Welke info specifiek? 
o Aftoetsen of Provinciaal magazine (huis aan huis blad) voor hen interessant 

kan zijn. 
 
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. 
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5.Rode, gele, blauwe, groene diensten door landbouw: economische waarde, maatschappelijk 
waarde, waarde voor het individuele landbouwbedrijf, invloed op de structuur van het bedrijf… 

 

6.Wildproblematiek in de land- en tuinbouw: omvang van de schade, economische aspecten, 
mogelijke maatregelen, beheren of bestrijden… 

 

7.Biodiversiteit en wildschade: in welke mate draagt een verhoogde biodiversiteit bij tot het 
beperken van wildschade in land- en tuinbouw. 

 

8.(Snelle) ontwikkeling van veehouderijen: toekomstperspectieven, invloed op de West-
Vlaamse 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? 

 
11.Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling of optimalisatie van Cleantech – technologie 
binnen landbouw (ruim op te vatten als alle technologie die toelaat duurzaamer om te gaan 
met de productiefactore bodem, lucht, water, energie, … binnen land- en tuinbouw 
 
12.Ontwikkeling van de reproductie-eenheid in het Aquacultuurcentrum van de provincie 
West-Vlaanderen (zoetwatervisteelt) 
 
13. Studie van technieken met oog op de beheersing van emissies van nutriënten richting 
grond- en oppervlaktewater 
 
14. Studie rond beheersing van geuremissies in de intensieve veehouderij 
 
15.  Bijdragen tot de verdere optimalisatie van de teelttechniek in plantaardige en dierlijke 
productie.  
 

16. Korte keten, eerlijke prijs, duurzaamheid … in de hoevewinkel: hoe de ware betekenis 
communiceren aan klanten?  

 

17. Onderzoek naar verschillende soorten vennootschappen die voortvloeien uit 
professionaliseren landbouwverbreding                                                                                 
- is hier een lijn in te trekken                                                                                              
- zijn er aanbevelingen naar de sector (welk soort voor welk soort verbreding…)                                           

 

18. Onderzoek naar alternatieve budgetten voor zorgboerderijen Vlaanderen                              
- bv mochten alle opgevangen personen op de zorgboerderijen een alternatief gezocht 
moeten hebben; hoeveel ging dit dan gekost hebben aan de maatschappij (of andere 
beleidsdomeinen)                                                                                                          

 

19.Onderzoek naar ondernemersloopbaan van landbouwverbreders over generaties heen (bv 
gezin A: gezinsbedrijf met verbreding binnen bedrijf; volgende generatie van gezin: 
uitsplitsing van verbredingstakken over verschillende bedrijven en gezinnen)                          
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- is hier een lijn in te trekken bij verschillende landbouwverbredingsinitiatieven                       
- indien wel: noodzakelijk om mee te kunnen geven aan starters; beleid; …                               

 

20. Onderzoek naar effectiviteit landbouweducatie (welke soort en/of duur 
landbouwbeleving/landbouweducatie is het meest effectief)                                            

 

21.Onderzoek naar het waarom van de aanwezige landbouw in de regio ‘landschapspark 
bulskampveld’. Welke landbouw is er en welke linken zijn er met bodem, verleden, …) Zijn er 
ook linken te leggen met andere thema’s in die regio ?(bv kastelen, ontginning van de 
heidevelden, …) En zijn er ketens te vinden (bv bosboomkweek, bos, houtverwerking; of 
graan, varkens, Kunstmatige Insiminatie bedrijven, slagers…) 

 
22. Duurzame landbouw in praktijk: vertaling van thema’s in kindertaal via aangepaste 
methodieken’ 
 

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 
 
0.Het nijpende gebrek aan arbeidskrachten in de regio: analyse per sector, vergelijken van 
sectoren, voorstellen van acties per sector 
 
1.Prognoses in het kader van krapte op de arbeidsmarkt 
 
2.Onderzoek naar het stimuleren van toeleiding naar technisch onderwijs 
 
3.Ontwikkelen van een cursus duurzaam ondernemen voor secundair onderwijs 
 
4.Ontwikkelen van een simulatie tekort aan arbeidskrachten 2014-2020 
 
5.Ontwikkelen van een kaart van West-Vlaanderen met de gecreëerde economische  
meerwaarde per gemeente 
 
6.Studie uitbouw kenniscentrum biobased products 
 
7.Studie USP West-Vlaanderen 
 
8.Studie pijnpunten binnenvaart 
 
9.Detailhandel in winkelloze gebieden 
 
10.Shopping@home voor senioren 
 
11.Ontwikkelen van een Trefpunt China in West-Vlaanderen 
 
12.Bepalen van de streefdoelen Economie in West-Vlaanderen, 2020-2040 

Mobiliteit op de arbeidsmarkt:  
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Wat is de werkplaats van de inwoners van de regio? Voor personen die buiten de eigen         
regio werken: wat is hun profiel? 
Wat is de (oorspronkelijke) woonplaats van personen die in de regio werken? Voor 
personen die van buiten de regio komen: wat is hun profiel? 

Is er sprake van braindrain / braingain in de regio, zo ja van welke profielen? 

Werkbaar werk: hoe kan innovatieve arbeidsorganisatie ervoor zorgen dat het werk 
werkbaar blijft voor oudere werknemers in traditionele sectoren? Welke financiële 
implicaties heeft dit? 

Internationale arbeidsmobiliteit / nieuwe gastarbeid: Verzamelen van statistische gegevens 
omtrent afkomst, profiel, duur van verblijf. Daarnaast ook onderzoek aangaande welke 
(culturele) impact dit heeft op de gemeentelijke samenleving, op de werkvloer en op de 
arbeidsmarkt. 

Cijfergegevens voor gemeenten: naar aanleiding van de Beleids- en Beheerscyclus zijn 
gemeentebesturen op zoek naar cijfermateriaal dat verder rijkt, en frequenter ge-update 
wordt dan de beschikbare (en goed bevonden) dataset voor gemeenten. 

Duurzame bedrijventerreinen: onderzoek wat bestaat + actieplan voor verdere uitwerking. 
Deelthema’s: groenaanleg (ook: daktuinen), groenbeheer, waterhuishouding, transport 
delen, personeel delen, infrastructuur delen, faciliteiten (restaurant, kinderopvang, 
sport,…) delen, duurzame producten aanbieden (geschenken, maaltijden,…), enz) 

 
13.Onderzoek naar de economische sectoren welness and health in de regio Oostende 
 
14.Effecten van de demografische veranderingen op ververvangingsproblematiek van 
sectoren, sterk bijkomende vraag in bepaalde sectoren (bvb. zorg), ruimtelijke planning & 
huisvesting, …. 
 
15.Zin en onzin van conjunctuuranalyse voor een provincie en haar regio’s  
 
16.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) 
 
17.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).  
 

18.Economische haalbaarheid van offshore teelt van macro algen voor de Vlaamse Kust.  

19.Benchmarking cleantech clusters 

 
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 
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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 (1990-2012) 
Nut van strategische projecten in Europese programma’s 
Effectiviteit en efficiëntie van de Eur. Reglementering en controlemechanismen. 

 
3. Externe relaties 
3.1. Samenwerking binnen de Europese Unie 

Opportuniteiten en thema’s voor samenwerkingsonderzoeken tussen West-Vlaanderen 
en de grensregio Roemenië – Hongarije en Polen 
De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de 
nieuwe toegetreden Europese lidstaten 
EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai: onderzoek naar de verhouding tussen 
het voeren van grensoverschrijdend beleid door de Eurometropool en het eigen 
grensoverschrijdend beleid van haar institutionele partners. 
Samenwerkingsakkoord provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord: wat 
betekent dit voor de Frans-Vlaamse grensregio? 
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) 
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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 (niet-
openlucht) bezoekersinfrastructuren (evocaties, museale inrichtingen, 
cultuurtoeristische projecten, …) 

3. Publieksonderzoek bij gebruikers van diverse “drukwerken” (en dit m.b.t. 
“leesbaarheid, nuttige/bruikbare informatie, noodzaak, presentatie…): brochures, 
kaarten, … 

Afdeling Strategische Planning, Onderzoek en Databaheer: 
1. Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in West-

Vlaanderen 
2. Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de West-

Vlaamse bevolking 
3.   Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen 
4.   Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (≠ streekproducten) 
5.   Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan 

(internationale) beurzen in de Leiestreek 
 

30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 27 september 2012 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 27 september 2012  ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
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LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN DD 27 SEPTEMBER 2012 
 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 september 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 
OPENBAAR 
  
1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen 
 
2. Installatie van een raadslid-opvolgster naar aanleiding van het overlijden van een 

provincieraadslid 
 
3. Adviseren van het ontwerp gewestelijk RUP "Verbinding Ieper-Veurne” 
 
4. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : "Kasteelpark Wallemote-Wolvenhof": omgevingsaanleg 3e 
fase, met raming ten bedrage  van 177.435.79 EUR (incl.BTW) 

 
5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : inrichten compostruimte in het Provinciaal Technisch 
Instituut (Tuinbouwschool) te Kortrijk, met raming ten bedrage van 94.425 
EUR(incl.BTW) 

 
6. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : aanleg parkings - fase 1 - op de site Inagro te Rumbeke-
Beitem, met raming ten bedrage van 923.921,71 EUR(incl.BTW) 

 
7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : aanleg van een bufferbekken op de Heulebeek WL.28 
waterloop van 2de categorie langs de Moorsledestraat te Moorslede (Dadizele), met 
raming ten bedrage van 547.616,36 EUR (incl. BTW) 

 
8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 

opdracht herinrichting depotruimte kelder Mu.Zee Oostende – lot vaste 
inrichting/opbergmeubilair, met raming ten bedrage van 406.832,25 EUR (incl. BTW) 

 
9. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : schilderwerken buitenschrijnwerk Tolhuis, met raming ten 
bedrage van 151.842,90 EUR (incl. BTW) 

  
10. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 

de opdracht van werken : vernieuwen dakdichting tentoonstellingsruimte Be-Part 
Waregem, met raming ten bedrage van 88.175,88 EUR (incl. BTW) 

 
11. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 

betreffende de opdracht van levering : leveren van een schoolbus ten behoeve van het 
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk, met raming ten bedrage van 170.000 EUR 
(incl. BTW) 

 
12. Machtiging verlenen tot ruiling van grond in het provinciedomein De Palingbeek te 

Ieper (opleg van 11.000 EUR te betalen door andere partij) 
 
13. Machtiging verlenen tot ruiling van grond (wegenis, koer, parking) behorend tot “de 

Keselbergroute” tegen een bosje van de gemeente Ledegem (zonder opleg) 
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14. Machtiging verlenen tot het vestigen van een erfdienstbaarheid t.v.v. Imewo voor het 
plaatsen van ondergrondse leidingen in het provinciedomein Tillegembos 

 
15. Machtiging verlenen tot de aankoop van grond aan het Guldenspoorpad te Zwevegem 

voor de realisatie van een fietstunnel (totale aankoopprijs : 11.184,28 EUR) 
 
16. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2012-2013 van de Kathedrale 

Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge 
 
17. Goedkeuren van het gewijzigd budget 2012 van de Kathedrale Kerkfabriek Sint-

Salvator te Brugge 
 
18. Goedkeuren van het budget 2013  van de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator te 

Brugge 
 
19. Goedkeuren van het meerjarenplan gewijzigd voor het jaar 2013 van de Orthodoxe 

Kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena Brugge 
 
20. Goedkeuren van het budget 2013 van de Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn 

en Helena Brugge 
 
21. Goedkeuren van het meerjarenplan gewijzigd voor het jaar 2013 van de Orthodoxe 

kerkfabriek Heilige Amandus Kortrijk 
 
22. Goedkeuren van het budget 2013 van de Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Amandus 

Kortrijk 
 
23. Goedkeuren van het meerjarenplan gewijzigd voor het jaar 2013 van de Orthodoxe 

Kerkfabriek Moeder Gods Troost der Bedroefden Pervijze  
 
24. Goedkeuren van het budget 2013 van de Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troost 

der Bedroefden Pervijze  
 
25. Adviseren van de jaarrekening 2010 van de Islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem 
 
26. Vaststellen van een derde budgetwijziging 2012 en van een aanpassing van het 

meerjarenplan 2012-2014 
 
27. Goedkeuren  van de vernieuwing van het tariefreglement inzake de recuperatie van 

kosten voor het versturen van herinneringen  
 
28. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp –provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk De Panne 
 
29. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Koksijde 
 
30. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Nieuwpoort-Koksijde 
 
31. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Middelkerke 
 
32. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp –provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Oostende 
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33. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Bredene 
 
34. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp –provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk De Haan 
 
35. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp –provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Blankenberge 
 
36. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Zeebrugge (Brugge) 
 
37. Voorlopige vaststelling van de herziening van het ontwerp – provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan strand en dijk Knokke-Heist 
 
38. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

Palingbeek-Hill 60 en omgeving (Ieper) 
 
39. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan solitaire 

vakantiewoningen in de Westhoek 
 
40. Machtiging verlenen tot het in erfpacht nemen van het voormalig pompgebouw Lage 

Moeren te Zuienkerke jegens de Nieuwe Polder van Blankenberge met het oog op 
restauratie en de uitbouw als onbemand recreatief onthaalpunt  

 
41. Goedkeuren van de startovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, de stad 

Brugge en de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Brugge m.b.t. de provinciale 
erfgoeddatabank en -website 

 
42. 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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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 12/11/2012 
 
 
31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 25 oktober 2012. 
 
32. Hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor 
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 
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31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 25 oktober 2012. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 25 oktober 2012  ter kennis te 
brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN DE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD 25 OKTOBER 2012 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 oktober 2012 werden volgende 
beslissingen genomen: 
 
OPENBAAR 
 
2. Adviseren van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de 
gebieden van de natuurlijke en agrarische regio Kust-Polders-Westhoek "Zwin en Zwinbosjes" 
 
3. Goedkeuren van de wijziging van de overeenkomst en de statuten van de EGTS West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale ingevolge de beslissing nr. 3-19032012 van de 
Algemene Vergadering van de EGTS van 19 maart 2012 
 
4. Goedkeuren van aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor aanwervingsexamens  
 
5. Wijzigen van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
 
6. Wijzigen van de personeelsformatie van het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
 
7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 
betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.3 lot 2 : muurschilderingen 
en gemaroufleerde doeken in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten bedrage 
van 60.802,50 EUR (incl. BTW) 
 
8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 
betreffende de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.3 lot 3 : vaste stenen 
inrichting en onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, met raming ten 
bedrage van 145.623,50 EUR (incl. BTW) 
 
9. Definitief vaststellen van het onteigeningsplan voor de verwerving van gronden 
gelegen te Zedelgem jegens het OCMW-Brugge, ter uitbreiding van het Provinciaal 
Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten 
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 10. Machtiging verlenen tot het in erfpacht geven van gronden met opstaand gebouw 
gelegen te Brugge (Sint-Andries) aan de TMVW met het oog op de realisatie van een nieuw 
Olympisch zwembad 
 
 11. Machtiging verlenen tot verwerving van de oude spoorlijn 63 Kortemark-Ieper 
(Vrijbosroute) jegens de NMBS Holding voor de inrichting van een fiets- en wandelroute  
(aankoopprijs : 722.068 EUR) 
 
 12. Machtiging verlenen tot verwerving van percelen grond gelegen te Heuvelland ter 
uitbreiding van het provinciedomein de Kemmelberg (aankoopprijs : 952.265 EUR) 
 
 13. Machtiging verlenen tot de vervreemding van diverse restpercelen langs de 
spoorwegbedding “Stroroute”  
 
 14. Goedkeuren van het pensioenreglement en het financieel plan van de tweede 
pensioenpijler 
 
15.  Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Westtoer(in 
overeenstemming brengen met de bepalingen van het provinciedecreet) 
 
 16. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van Infrax West op 19 november 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
vooropgestelde agendapunten 
 
 17. Goedkeuring onder voorwaarden van het bestek en de gunningswijze(algemene 
offerteaanvraag) betreffende de opdracht van  werken renovatie en herbestemming 
oliereservoir tot duiktank op de site transfo met raming ten bedrage van 3.266.166.52 EUR 
(excl. BTW)    
 
32. Hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor 
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 
 
Dienst en referte : Financiën : 2012/MD/1 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de Provincieraad van 27 september 2012, houdende 
heffing voor het jaar 2013 van een tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor 
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

Namens de deputatie, 
 

 

Voor de provinciegriffier: 
De Adviseur, 
 
Mieke DECEUNINCK 

De gedeputeerde voor budget en 
gebiedswerking, 

 
Guido DECORTE 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HERNIEUWEN VAN HET 
TARIEFREGLEMENT VOOR DE RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR 
HERINNERINGEN BIJ NIET-FISCALE VORDERINGEN 
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DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen :  
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en artikel 90, 2° (debiteurenbeheer); 
- het tariefreglement van 22 oktober 2008 inzake de recuperatie van kosten voor het 
versturen van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen dat eindigt op 
31 december 2012; 
- het aantal herinneringen die verstuurd dienen te worden naar personen die nalaten hun 
vorderingen van diverse openstaande facturen  (niet-fiscale vorderingen) tijdig te betalen 
neemt steeds toe; 
- de administratiekosten die het versturen van deze herinneringen met zich meebrengt; 
- de vele arbeidsuren die dergelijke taken met zich meebrengen; 
- de begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 :  
Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 worden de kosten voor het verzenden van 
een tweede betalingsherinnering verhaald op diegenen die laattijdig de door hun 
verschuldigde sommen betalen voor alle openstaande vorderingen, met uitzondering van de 
fiscale vorderingen. 
 
Art. 2: 
De kosten voor de herinneringen worden als volgt vastgesteld: 
• Voor de verzending van de eerste herinnering: kosteloos, 
• Voor de verzending van de tweede – aangetekende – herinnering: 10,00 euro 
 
Art. 3: 
Bij gebrek aan vrijwillige betaling, zullen de kosten ingevorderd worden overeenkomstig 
artikel 90, 2° van het provinciedecreet. 
 
De provinciegriffier      De voorzitter 
(get.) Geert ANTHIERENS     (get.) Jean DE BETHUNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 van 21/12/2012 
 
 
33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 6 november 2012 (met verderzettingen op 20,21,22 en 29 november) 
 
34. Vaststelling van de 3de budgetwijziging van het budget 2012 en het aangepast 
meerjarenplan 2012 - 2014 
 
35. Omzendbrief BB 2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
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33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 6 november 2012 (met verderzettingen op 20,21,22 en 29 november) 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 6 november 2012 (met 
verderzettingen op 20,21,22 en 29 november) ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 
 
De provinciegriffier      De gedeputeerde, 
(get.) Geert Anthierens     (get.) Dirk De fauw 
 

LIJST VAN DE BESLUITEN PROVINCIERAAD  VAN DE PROVINCIE                                  
WEST-VLAANDEREN DD. 06 NOVEMBER 2012 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. dinsdag 06 november 2012 (met verderzettingen 
op 20,21,22 en 29 november) werden volgende beslissingen genomen: 
  
OPENBAAR 
 
  
1. Vaststellen van het budget voor 2013 
 
2. Vaststellen van de belastingsverordening inzake de algemene 
provinciebelasting(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2013) 
 
3. Vaststellen van de belastingsverordening op bedrijven ( provinciale fiscaliteit voor het 
aanslagjaar 2013) 
 
4. Vaststellen van de belastingsverordening op jachtverloven en jachtvergunningen ( 
provinciale fiscaliteit voor aanslagjaar 2013) 
 
5. Vaststellen van de belastingsverordening op de tweede verblijven ( provinciale 
fiscaliteit aanslagjaar 2013) 
 
6. Vaststellen van de heffing van 355 opcentiemen op de onroerende voorheffing ( 
provinciale fiscaliteit aanslagjaar 2013) 
 
7. Kennisnemen van het financieel en actuarieel verslag 2011 van de 
pensioenverzekering Ethias ( 1e pensioenpijler) 
 
  
8. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijf 
Dubaere-Dubatex (Meulebeke) 
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9. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Suikerfabriek 
Veurne  
 
10. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Site Dicogel 
(Staden) 
 
11. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal 
bedrijventerrein De Hille (Wingene) 
 
12. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 
Wevelgem 
 
13. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Autohandelslint N32 Roeselare 
 
14. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Autohandelslint N32 Ledegem 
 
15. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Autohandelslint N32 Moorslede 
 
16. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Autohandelslint N32 Menen 
 
17. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan regionaal bedrijf 
Synhaeve (Waregem) 
 
18. Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
kleinstedelijk gebied Menen 
 
19. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond voor de aanleg van een 
bijkomend bufferbekken op de Harelbeek te Ledegem 
(prijs : 89.158 EUR) 
 
20. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze(openbare aanbesteding) betreffende 
de opdracht van werken :  vernieuwen vloerbekleding niveau 00 en 01 in het Provinciaal 
Technisch Instituut te Kortrijk, met raming ten bedrage vvan 103.881,70 EUR(excl BTW) 
 
21. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende 
de opdracht van werken : renovatie dak dienstgebouw Groendienst te Wijnendale-Torhout, 
met raming ten bedrage van 77.520,47 EUR (excl. BTW) 
 
22. Goedkeuren van de aanvraag tot herstructurering PTI met oprichting middenschool 
 
23. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van WVI op  5 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
24. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van Leiedal op  11 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
  
25. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van IKWV op  19 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
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26. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van Imewo op  17 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
27. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van Imog op  18 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
28. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van WIV op 18 december 2012 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
34. VASTSTELLING van de 3de budgetwijziging van het budget 2012 en het 
aangepast meerjarenplan 2012 - 2014 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2012/BW3 
 
VASTSTELLING 3de BUDGETWIJZIGING 2012 en het AANGEPAST MEERJARENPLAN 2012 - 
2014 
 
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 27 september 2012 houdende 
vaststelling van de derde wijziging van het budget 2012.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 
 
FIN_BW3_2012_Besluit.pdf 
FIN_liquiditeitenbudget na BW3.pdf 
FIN_Beleidsnota BW3 prioritaire doelstellingen.pdf 
 
35. Omzendbrief BB 2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
 
Dienst en referte : W/12/999/209-1 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de OCMW’s 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand, vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 19 oktober 2012 
betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2012, blz. 
68349 tot en met 68370. 
 
Hoogachtend 
 
(get.) Carl Decaluwé 
gouverneur 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/FIN_BW3_2012_Besluit.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/FIN_liquiditeitenbudget_na_BW3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/FIN_Beleidsnota_BW3_prioritaire_doelstellingen.pdf

