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theatergezelschappen uit de amateursector
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
24 oktober 2013
3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
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4. VASTSTELLING van de 3de budgetwijziging van het budget 2013
5. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
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6. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
vergaderaccommodatie in het provinciehuis Boeverbos
7. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
vergaderaccommodatie in de locaties van het provinciebestuur West-Vlaanderen
(m.u.v. het provinciehuis Boeverbos en het Provinciaal Hof)
8. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
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1. Subsidiereglementen voor koren, instrumentale ensembles en
theatergezelschappen uit de amateursector
Dienst en referte : Cultuur 2013/C alg.
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de
liefhebbersverenigingen voor koorzang gevestigd in West-Vlaanderen, het Provinciaal
reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek
gevestigd in West-Vlaanderen en het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de
liefhebbersverenigingen voor podiumkunsten gevestigd in West-Vlaanderen, vastgesteld door
de provincieraad in zitting van 24 oktober 2013 agendapunt 21.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,

De gedeputeerde voor Cultuur,

Jan Denolf

Myriam Vanlerberghe

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN,
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, inzonderheid artikel 10;
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van
sommige subsidies, inzonderheid artikel 4;
Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen);
Het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de
controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;
Het provinciaal reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie van 12 mei 2005;
Op voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Het Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor koorzang
gevestigd in West-Vlaanderen,
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor instrumentale
muziek gevestigd in West-Vlaanderen,
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
podiumkunsten gevestigd in West-Vlaanderen, respectievelijk als bijlage 1,2 en 3 bij dit
besluit gevoegd, worden goedgekeurd.
Art. 2:
Met ingang van 1 januari 2014 worden de hierna vermelde reglementen opgeheven:
Het Provinciaal Reglement voor subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie
gevestigd in West-Vlaanderen, van 23 december 2004
Provinciaal Reglement voor subsidiëring van liefhebbersverenigingen voor instrumentale
muziek en de koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen, van 22 december 2005
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Provinciaal Reglement voor de subsidiëring van de organisaties van het vrijetijdstheater en de
koepelorganisatie gevestigd in West-Vlaanderen, van 22 december 2005
Art. 3:
De provinciale reglementen, vermeld in artikel 1, treden in werking op 1 januari 2014.
Bijlage 1:
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
koorzang gevestigd in West-Vlaanderen
Artikel 1
Binnen de perken van de voorziene middelen in het meerjarenplan 2014-2019
(geconcretiseerd in de budgetten) zoals vermeld onder het actieplan ‘Stimuleren van de
kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van
wedstrijden in meerjarige festivalcycli’, kan de deputatie subsidies verlenen aan
liefhebbersverenigingen voor koorzang, hierna genoemd koren. De subsidiëring heeft tot doel
de uitstraling van het provinciaal koorlandschap te bevorderen, ook buiten de provinciale
grenzen en te stimuleren tot nieuwe, waardevolle initiatieven op het vlak van de koormuziek.
Artikel 2
De Provincie West-Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de deputatie de
modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.
De festivalcyclus verloopt over 3 jaar als volgt:
jaar 1: schriftelijke selectie
jaar 2: selectie via auditieconcerten
jaar 3: finale koorfestival
Het Provinciaal Koorfestival staat open voor alle gemengde koren, vrouwen-, mannen-, jeugden kinderkoren, die voldoen aan volgende 5 voorwaarden:
1. het koor is een feitelijke vereniging of een vzw, gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam in
West-Vlaanderen, met als doel de amateuristische beoefening van koorzang;
2. het koor kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;
3. het koor telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s);
4. het koor bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige
bezetting;
5. het ensemble voert een boekhouding en aanvaardt de administratieve en financiële
controle van de Provincie.
Koren komen niet in aanmerking voor selectie indien:
- het dossier te laat werd ingediend;
- het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke werking;
- het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3
De deputatie stelt de jury samen. De jury (schriftelijke selectie en auditieconcerten) bestaat
uit ten minste drie niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury van de Finale van het Festival,
bestaat uit minstens vier niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury voor de selectie en de
Finale kan dezelfde zijn.
Artikel 4
De schriftelijke selectie gebeurt op basis van een inschrijvingsdossier. Het dossier bestaat uit
volgende documenten:
1. het ingevulde inschrijvingsformulier;
2. een ledenlijst van het koor met vermelding van naam, voornaam, gemeente,
geboortedatum, stemsoort en datum van aansluiting bij het koor per lid;
3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging;
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4. een recente foto van het koor;
5. een recente geluids- of video-opname van minimaal 8 minuten, waarvan minstens 1
fragment van 2 minuten ‘a capella’ koormuziek (onbegeleide koorzang); de geluids- of videoopname wordt begeleid door een document waarop datum van opname wordt vermeld, en
een lijst met titel compositie, naam componist en duurtijd van elk fragment;
6. een CV van het koor en een werkingsverslag van het afgelopen jaar;
7. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar;
8. een programmavoorstel voor het auditieconcert dat zou worden uitgevoerd bij eventuele
selectie (minimum 25 en maximum 35 minuten zang), waarin minstens 1 ‘a capella’-werk(
onbegeleide koorzang) in voorkomt;
9. een programmavoorstel voor de finale dat zou worden uitgevoerd bij eventuele selectie
(minimum 45 en maximum 60 minuten zang), waarin minstens 1 werk ‘a capella’-werk
(onbegeleide koorzang) in voorkomt;
10. het financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar;
11. de begroting voor het komende werkingsjaar.
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de jury voor wat betreft punten 1 tot en met
9. De administratieve beoordeling (punten 10 en 11) gebeurt door de Dienst Cultuur.
Artikel 5
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van de
subsidies.
De subsidies kunnen toegekend worden als finalepremie en/of jaarlijkse werkingssubsidie.
In de schriftelijke selectieronde worden maximum 12 koren geselecteerd voor deelname aan
de auditieconcerten. Maximum 12 koren krijgen de titel “provinciaal geselecteerd koor”. De
drie hoogst gerangschikte koren krijgen de titelt “provinciaal genomineerd koor” en nemen
deel aan de Finale van het Provinciaal Koorfestival.
Artikel 6
De drie Provinciaal genomineerde koren nemen deel aan de Finale van het festival. De
uiteindelijke samenstelling en het programma van de Finale worden door de jury in overleg
met de drie genomineerde koren vastgelegd. De Finale wordt beoordeeld door de jury.
Aan de finalisten wordt een geldprijs toegekend naargelang hun rangschikking. Het bedrag
van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de deputatie.
Artikel 7
De finalepremies worden enkel toegekend aan de drie genomineerde koren die geselecteerd
werden voor en optreden tijdens de finale van het Provinciaal Koorfestival.
Artikel 8
De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximum 12 koren die geselecteerd
werden uit de schriftelijke selectieronde en deelnemen aan de auditieconcerten.
Artikel 9
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn
communicatie met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt
bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.
Artikel 10
De deputatie beslist zowel over de toekenning als over het inhouden of terugvorderen van de
subsidies. De modaliteiten hiervoor worden door de deputatie vastgelegd in een organiek
reglement.
Artikel 11
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De Provincie West-Vlaanderen neemt geen verantwoordelijkheid op zich inzake
aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het
deelnemen aan de auditieconcerten/finale, overkomen aan hetzij de deelnemende koren,
hetzij aan de leden.
Artikel 12
De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement
Bijlage 2:
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
instrumentale muziek gevestigd in West-Vlaanderen
Artikel 1
Binnen de perken van de voorziene middelen in het meerjarenplan 2014-2019
(geconcretiseerd in de budgetten) zoals vermeld onder het actieplan ‘Stimuleren van de
kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van
wedstrijden in meerjarige festivalcycli’, kan de deputatie subsidies verlenen aan
liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek, hierna genoemd ensembles. De
subsidiëring heeft tot doel de uitstraling van het provinciaal muzieklandschap te bevorderen,
ook buiten de provinciale grenzen en te stimuleren tot nieuwe, waardevolle initiatieven op het
vlak van de instrumentale muziek.
Artikel 2
De Provincie West-Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de deputatie de
modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.
De festivalcyclus verloopt over 3 jaar als volgt:
jaar 1: schriftelijke selectie
jaar 2: selectiewedstrijden
jaar 3: finale muziekfestival
Het Provinciaal Muziekfestival staat open voor alle instrumentale ensembles, ongeacht de
samenstelling die voldoen aan volgende 5 voorwaarden:
1. het ensemble is een feitelijke vereniging of een vzw, gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam
in West-Vlaanderen, met als doel de amateuristische beoefening van instrumentale muziek;
2. het ensemble kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;
3. het ensemble telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s);
4. het ensemble bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige
bezetting;
5. het ensemble voert een boekhouding en aanvaardt de administratieve en financiële
controle van de Provincie.
Ensembles komen niet in aanmerking voor selectie indien:
- het dossier te laat werd ingediend;
- het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke werking;
- het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3
De deputatie stelt de jury samen. De jury (schriftelijke dossiers en selectiewedstrijd) bestaat
uit ten minste drie niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury van de Finale van het Festival,
bestaat uit minstens vier niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury voor de selectie en de
Finale kan dezelfde zijn.
Artikel 4
De schriftelijke selectie gebeurt op basis van een inschrijvingsdossier. Het dossier bestaat uit
volgende documenten:
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1. het ingevulde inschrijvingsformulier;
2. een ledenlijst van het ensemble met vermelding van naam, voornaam, gemeente,
geboortedatum, instrument en datum van aansluiting bij het ensemble per lid;
3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging;
4. een recente foto van het ensemble;
5. een CV van het ensemble en een werkingsverslag van het afgelopen jaar;
6. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar;
7. een programmavoorstel voor de selectiewedstrijd dat zou worden uitgevoerd bij eventuele
selectie (minimaal 30 en maximum 40 minuten); inclusief minimum 3 exemplaren van de
directiepartituren (full scores);
De ensembles zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verdere regelgeving
met betrekking tot de auteurs- en reproductierechten.
8. een programmavoorstel voor het festival dat zou worden uitgevoerd bij eventuele selectie
(minimaal 45 en maximum 60 minuten). Een eventueel inspeelstuk maakt integraal deel uit
van de programmavoorstellen. Het festivalprogramma kan identiek zijn aan het programma
van de selectiewedstrijd;
9. het financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar;
10. de begroting voor het komende werkingsjaar.
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de jury voor wat betreft punten 5 tot en met
8. Punten 1 tot en met 4 worden door de Dienst Cultuur gecontroleerd. Op het vlak van
deelnemerslijsten zal hieromtrent een strikte controle gebeuren. De administratieve
beoordeling (punten 9 en 10) gebeurt door de Dienst Cultuur.
Artikel 5
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van de
subsidies.
De subsidies kunnen toegekend worden als deelnemingspremie en/of jaarlijkse
werkingssubsidie.
De ensembles die mogen deelnemen aan de selectiewedstrijd worden beoordeeld door de jury
en gerangschikt op basis van hun prestaties. Maximum 15 ensembles krijgen de titel
“provinciaal geselecteerd ensemble”. De drie hoogst gerangschikte ensembles krijgen de titel
“provinciaal genomineerd ensemble” en nemen deel aan de Finale van het Provinciaal
Muziekfestival.
Artikel 6
De drie Provinciaal genomineerde ensembles nemen deel aan de Finale van het festival.
De uiteindelijke samenstelling en het programma van de Finale worden door de jury in
overleg met de drie genomineerde ensembles vastgelegd. De Finale wordt beoordeeld door de
jury.
Aan de finalisten wordt een geldprijs toegekend naargelang hun rangschikking. Het bedrag
van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de deputatie.
Artikel 7
De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan ensembles die deelnemen aan de
selectiewedstrijd en/of de finale van het Provinciaal Muziekfestival.
Artikel 8
De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximum 15 ensembles die
geselecteerd werden naar aanleiding van hun deelname aan de selectiewedstrijd.
Artikel 9
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn
communicatie met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt
bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.
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Artikel 10 De deputatie beslist zowel over de toekenning als over het inhouden of
terugvorderen van de subsidies. De modaliteiten hiervoor worden door de deputatie
vastgelegd in een organiek reglement.
Artikel 11
De Provincie West-Vlaanderen neemt geen verantwoordelijkheid op zich inzake
aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het
deelnemen aan de selectiewedstrijd/finale, overkomen aan hetzij de deelnemende groepen,
hetzij aan de leden.
Artikel 12
De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement.
Bijlage 3
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor
podiumkunsten gevestigd in West-Vlaanderen
Artikel 1
Binnen de perken van de voorziene middelen in het meerjarenplan 2014-2019
(geconcretiseerd in de budgetten) zoals vermeld onder het actieplan ‘Stimuleren van de
kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van
wedstrijden in meerjarige festivalcycli’, kan de deputatie subsidies verlenen aan
liefhebbersverenigingen voor podiumkunsten, hierna genoemd gezelschappen. De subsidiëring
heeft tot doel de uitstraling van het provinciaal theaterlandschap te bevorderen, ook buiten de
provinciale grenzen en te stimuleren tot nieuwe, waardevolle initiatieven op het vlak van de
podiumkunsten.
Artikel 2
De provincie West–Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de deputatie de
modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.
De festivalcyclus verloopt over 3 jaar als volgt:
jaar 1: schriftelijke selectie
jaar 2: selectie via auditievoorstellingen
jaar 3: finale theaterfestival
Het Provinciaal Theaterfestival staat open voor alle gezelschappen die voldoen aan volgende 4
voorwaarden:
1. het gezelschap is een feitelijke vereniging of een vzw, gevestigd en hoofdzakelijk
werkzaam in West-Vlaanderen, met als doel de beoefening van het vrijetijdstheater;
2. het gezelschap heeft een continue werking met reguliere onbezoldigde leden;
3. het gezelschap bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in haar huidige
samenstelling;
4. het gezelschap voert een boekhouding en aanvaardt de administratieve en financiële
controle van de Provincie.
Gezelschappen komen niet in aanmerking voor selectie indien:
- het dossier te laat werd ingediend;
- het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke werking;
- het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
Artikel 3
De deputatie stelt de jury samen. De jury (schriftelijke selectie en auditievoorstellingen)
bestaat uit ten minste drie niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury van de Finale van het
Festival, bestaat uit minstens vier niet-West-Vlaamse deskundigen. De jury voor de selectie
en de Finale kan dezelfde zijn.
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Artikel 4
De schriftelijke selectie gebeurt op basis van een inschrijvingsdossier. Dit dossier bestaat uit
volgende documenten:
1. het ingevulde inschrijvingsformulier;
2. een spelerslijst van het gezelschap met vermelding van naam, voornaam, gemeente,
geboortedatum en datum van aansluiting bij het gezelschap per lid;
3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging;
4. een CV van het gezelschap en een kort werkingsverslag van het afgelopen jaar;
5. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar;
6. ca. 15 minuten durende recente opname uit een theaterstuk, gebracht door de acteurs van
het deelnemende theatergezelschap, aan te leveren op DVD.
7. het financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar;
8. de begroting voor het komende werkingsjaar.
De ingediende dossiers worden voor de punten 2 tot en met 6 beoordeeld door de jury. De
administratieve beoordeling (punten 1, 7 en 8) gebeurt door de Dienst Cultuur.
Artikel 5
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van
subsidies.
De subsidies kunnen toegekend worden als finalepremie en/of jaarlijkse werkingssubsidie.
In de schriftelijke selectieronde worden maximum 12 gezelschappen geselecteerd voor
deelname aan de auditievoorstellingen. Maximum 12 gezelschappen krijgen de titel
“provinciaal geselecteerd gezelschap”. De drie hoogst gerangschikte gezelschappen krijgen de
titel “provinciaal genomineerd gezelschap” en nemen deel aan de Finale van Provinciaal
Theaterfestival.
Artikel 6
De drie Provinciaal genomineerde gezelschappen nemen deel aan de Finale van het festival.
Gedurende een weekend in het laatste jaar van de cyclus brengen deze 3 genomineerde
gezelschappen een nieuwe voorstelling. De uiteindelijke planning van het festivalweekend
wordt door loting bepaald. De Finale wordt beoordeeld door de jury.
Aan de finalisten wordt een geldprijs toegekend naargelang hun rangschikking. Het bedrag
van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de deputatie.
Artikel 7
De finalepremies worden enkel toegekend aan de maximum drie genomineerde
gezelschappen die geselecteerd werden voor en optreden tijdens de finale van het Provinciaal
Theaterfestival.
Artikel 8
De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximum 12 gezelschappen die
geselecteerd werden uit de schriftelijke selectieronde en deelnemen aan de
auditievoorstellingen.
Artikel 9
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn
communicatie met derden en met het publiek. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt
bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen.
Artikel 10
De deputatie beslist zowel over de toekenning als over het inhouden of terugvorderen van de
subsidies. De modaliteiten hiervoor worden door de deputatie vastgelegd in een organiek
reglement.
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Artikel 11
De Provincie West-Vlaanderen neemt geen verantwoordelijkheid op zich inzake
aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het
deelnemen aan de auditievoorstellingen/finale, overkomen aan hetzij de deelnemende
gezelschappen, hetzij aan de leden.
Artikel 12
De deputatie beslist in alle gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement.
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
24 oktober 2013
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 5 november 2013
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 oktober 2013 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
De gedeputeerde,
(get.) Geert ANTHIERENS
(get.) Guido DECORTE
PR_besluiten_okt13.pdf
3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
5 november 2013 met verderzettingen op 26, 27 en 28 november en 5 december
2013.
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. 5 november 2013 (met
verderzettingen op 26,27 en 28 november en 5 december) ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
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Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 5
november 2013 met verderzettingen op 26, 27 en 28 november en 5 december
2013.
In de vergadering van de provincieraad dd. dinsdag 05 november 2013, met verderzettingen
op 26, 27 en 28 november en 5 december , werden volgende beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.
Vaststellen van het ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 en van het
ontwerpbudget 2014
2.
Goedkeuren van de verderzetting van verzelfstandigde activiteiten in de provincie
West-Vlaanderen
3.
Vervangen van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen van diverse organisaties
en verenigingen”
4.
Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 betreffende het
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies
5.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van Leiedal op 10 december 2013 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
6.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van
de WIV op 17 december 2013 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
7.

Goedkeuren beheers-en gebruiksovereenkomst Westtoer apb 2014-2018

8.
Vaststellen van de belastingsverordening inzake de algemene provinciebelasting
(provinciale fiscalitieit voor het aanslagjaar 2014)
9.
Vaststellen van de belastingsverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2014)
10.
Vaststellen van de belastingsverordening inzake de provinciebelasting op tweede
verblijven (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2014)
11.
Vaststellen van de belastingsverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen (provinciale fiscaliteit voor 2014)
12.
Vaststellen van de heffing van 355 opcentiemen op de onroerende voorheffing
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2014)
13.

Goedkeuren samenwerkings-en gebruiksovereenkomst Inagro vzw 2014-2018

14.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: riolerings- en wegeniswerken Bruggestraat/Bruggesteenweg te
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Ruiselede met een raming ten bedrage van 3.520.541,26 EUR (excl. BTW) waarvan
283.952,75 EUR (excl. BTW) ten laste van de provincie
15.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg fietspad en rioleringen in de Moerestraat te Koekelare met een
raming ten bedrage van 1.189.530,52 EUR (excl. BTW) waarvan 931.473 EUR (excl. BTW) ten
laste van de provincie
16.

Goedkeuren van de provinciale vertegenwoordiging in de bekkenbesturen

17.
Goedkeuren van de beheers-en gebruiksovereenkomst van de POM West-Vlaanderen
2014-2018
18.
Goedkeuren van het convenant 2013-2018 tussen de provincie en ERSV WestVlaanderen
19.
Goedkeuren van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en de stad Oostende en vzw Mu.ZEE -Kunstmuseum aan zee-collecties van de
provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende
20.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van IMOG op 17 december 2013 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
21.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van IKWV op 18 december 2013 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
4. VASTSTELLING van de 3de budgetwijziging van het budget 2013
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2013-03
VASTSTELLING 3de BUDGETWIJZIGING 2013
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 26 september 2013 houdende
vaststelling van de derde wijziging van het budget 2013.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE
BUDGETWIJZIGING 2013 (BW 2013/03)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 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
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bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewij¬zigd 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 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012;
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
gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
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. 27 augustus 2013 en 3 september 2013);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 12 september 2013).

BESLUIT:
Artikel 1 :
De provincieraad keurt de derde budgetwijziging 2013 goed (BW 2013/03).
Art. 2 :
In toepassing van artikel 151 van het provinciedecreet van 9 november 2005 neemt de
provincieraad kennis van de goedgekeurde tweede en derde interne kredietaanpassing (IKA
2013/02 en IKA 013/03) waarbij exploitatiekredieten verschoven werden tussen ontvangsten
en uitgaven zonder een invloed te hebben op het saldo van de exploitatierubrieken van de
financiële nota bij het budget 2013 (inclusief de tweede budgetwijziging 2013).
Brugge, 26 september 2013
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

BW2013-03 Boekje.pdf
5. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
23 december 2013.
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 3 januari 2014
Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
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Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23 december 2013 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Lijst van besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. maandag 23 december 2013 werden volgende
beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.
Verlenen van gunstig advies op het ontwerp gewestelijk RUP Leidingstraat
Maldegem-Alveringem
2.
Goedkeuren van het nieuw reglement betreffende de erkenning van sporttakken in
West-Vlaanderen
3.
Goedkeuren van de opheffing van het provinciaal reglement betreffende de toekenning
van werkingstoelagen aan erkende bovenlokale sportieve instanties in West-Vlaanderen
4.
Goedkeuren van het nieuw organiek reglement van de Provinciale Sportraad WestVlaanderen
5.
Machtiging verlenen tot het in erfpacht geven van gronden en gebouwen gelegen te
Brugge (Sint-Michiels), te Hooglede (Gits), te Izegem (Emelgem) en te Roeselare om te
functioneren als dienstverleningscentrum voor personen met een beperking (te ontvangen
vergoeding : 1 EUR/jaar)
6.
Machtiging verlenen tot het in erfpacht nemen van gronden en gebouwen
(bezoekerscentra De Otter en de Nachtegaal) respectievelijk gelegen te Diksmuide (Woumen)
en te De Panne (Adinkerke) met het oog op de exploitatie ervan als centrum voor natuur- en
milieu-educatie
7.
Verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een woonhuis met
aanhorigheden en meegaande grond gelegen te Veurne ter verbetering van de waterafvoer
van de Moeren
8.
Verlenen van machtiging tot het vestigen van erfdienstbaarheden op eigendom
Provincie gelegen langs de Heulebeek te Moorslede (Dadizele) voor de aanleg van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
9.
Machtiging verlenen tot verkoop van een deel van een restperceel aan de stad
Diksmuide i.f.v. de aanleg van een nieuwe parking langs de IJzerdijk (verkoopprijs : 2.175
EUR)
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10.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) voor de
opdracht van werken: aanleg van 5 WOI-sites in het frontzonelandschap te Houthulst en
Langemark-Poelkapelle, met raming ten bedrage van 130.047,86 EUR (excl. BTW).
11.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf) voor de opdracht van werken:
renovatie personeelsgebouw domeinhoeve Tillegem, lot : ruwbouw en binneninrichting, met
raming ten bedrage van 152.361,41 EUR (excl. BTW).
12.
Goedkeuren van het provinciaal reglement "Toelage voor het ondersteunen van NoordZuidevenementen"
13.
Goedkeuren van het provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor
initiatieven in het Zuiden
14.

Vaststellen van een vierde budgetwijziging 2013/04

15.
Goedkeuren van de overeenkomst tot overdracht van het coördinatiepunt handicap
tussen de provincie West-Vlaanderen en vzw WVCB
16.

Goedkeuren van de jaarrekening van de provincie dienstjaar 2012

17.
Oprichting van een autonoom provinciebedrijf(APB) Monumentenwacht WestVlaanderen ten behoeve van een preventief beleid voor het onderhoud van historische
gebouwen in West-Vlaanderen
18.
Aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers voor de commissie voor artistiekculturele initiatieven, de commissie voor sociaal-culturele initiatieven en de commissie voor
erfgoedinitiatieven
19.
Agendering provincieraad van de aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers
voor de bestuursorganen van 4WERK vzw
20.
Goedkeuren van de uitvoering van het inrichtingspoject landinrichting AanwijsWildenburg
21.
Goedkeuren van het reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor
de huur van de vergaderaccommodatie in het Provinciehuis Boeverbos
22.
Goedkeuren van het reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor
de huur van de vergaderaccommodatie in het Provinciaal Hof
23.
Goedkeuren van het reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor
de huur van de vergaderaccommodatie in de locaties van het provinciebestuur WestVlaanderen (m.u.v. het provinciehuis Boeverbos en het Provinciaal Hof)
24.
Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde (Lichtervelde,
Torhout, Hooglede)
25.

Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Bellewaerde Park (Ieper, Zonnebeke)

26.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Staatsbaan Kortemark

27.
Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffen de toeristische impulsen in WestVlaanderen
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28.
Goedkeuren van het addendum oprichtingsbesluit IVA SDP en bepalen van de premies
hospitalisatieverzekering
29.
Verlenen van machtiging voor de ruiling van gronden te Roeselare (Rumbeke) voor de
realisatie van de verbinding tussen het recreatiepad Keselbergroute en de Kortewagenstraat.
30.
Machtiging verlenen tot vervreemding van een restperceel langs de spoorwegbedding
Groene 62 (verkoopprijs: 980 EUR)
31.
Goedkeuren wijziging en verlenging via addendum van de
samenwerkingsovereenkomst tussen provinciebestuur West-Vlaanderen, stadsbestuur Kortrijk
en projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk
32.
Goedkeuren van de wijziging en verlenging via addendum van de
samenwerkingsovereenkomst tussen provinciebestuur West-Vlaanderen, stadsbestuur Ieper
en intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7
33.

Goedkeuring boodschap provincieraad pensioenfonds Ethias 2012

34.
Vaststellen van het systeem voor interne controle voor de provincie West-Vlaanderen
(organisatiebeheersing) L2014-2019
35.
Aanduiding van onderwijsdeskundigen voor de bestuursorganen van Provinciaal
Onderwijs Vlaanderen vzw en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning
vzw
6. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
vergaderaccommodatie in het provinciehuis Boeverbos
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
het provinciedecreet, in bijzonder artikelen 2 en 42§3
het huishoudelijk reglement en algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de
vergaderzalen, het auditorium (provincieraadzaal) en de foyer in het provinciehuis Boeverbos
dd. 2 september 1999
de noodzaak aan herwerking van dit reglement vanuit het oogpunt van optimalisatie
van de ontvangsten, risicobeheersing en standaardisatie van de dienstverlening.
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1
Het provinciebestuur kan de raadzaal, vergaderzalen en foyer van het provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, verhuren onder de hierna
beschreven gebruiksvoorwaarden voor de organisatie van activiteiten door derden, hierna
genoemd de organisator.
Art. 2
AARD VAN DE ACTIVITEIT
De accommodatie van het provinciehuis Boeverbos wordt prioritair ter beschikking gesteld
voor:
Activiteiten die gerelateerd zijn aan het provinciaal beleid
Activiteiten met een bovenlokaal of regionaal karakter
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Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
Commerciële activiteiten
Privé-feesten
Politieke meetings (bijeenkomst georganiseerd of aangekondigd door een politieke
partij waarbij ook publiek is toegelaten)
Activiteiten die een gevaar voor de aanwezigen zouden kunnen opleveren
Activiteiten die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de
openbare orde
Activiteiten die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet
respecteren
Activiteiten die de mogelijkheden van het provinciehuis duidelijk overtreffen (zie
capaciteit)
Activiteiten die de behoorlijke werking of de goede faam van het provinciebestuur in
het gedrang kunnen brengen
Art. 3
AANVRAAG EN BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren ten minste één maand voor de datum van de
geplande activiteit aan de hand van een door het provinciebestuur ter beschikking gesteld
standaard reservatieformulier. De deputatie stelt in uitvoering van dit reglement het
standaard reservatieformulier vast.
Het behoort tot de bevoegdheid van de deputatie om te beslissen over de aanvraag en dit op
advies van de dienst accommodatie. De beslissing van de deputatie wordt schriftelijk
meegedeeld aan de aanvrager. Het provinciebestuur acht zich slechts gebonden tegenover de
organisator na de goedkeuring door de deputatie en de bevestiging van deze beslissing aan
de organisator.
De toestemming tot de huur van de in artikel 1 vermelde lokalen kan in geval van overmacht
binnen een redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.
Op de dagen van de vergaderingen van de provincieraad worden de vergaderzalen in het
bestuursgebouw en de raadzaal de ganse dag exclusief voorbehouden voor de provincieraad.
Op de dagen dat de raadscommissies bijeenkomen worden deze zalen in de namiddag en
avond eveneens exclusief ter beschikking van de provincieraad gehouden.
Het provinciebestuur stelt een personeelslid aan als contactpersoon voor de organisator.
Art. 4
AANKONDIGINGEN EN PUBLICITEIT
Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator en niet het provinciebestuur
de activiteit inricht, tenzij de samenwerking met het provinciebestuur schriftelijk werd
vastgelegd.
In alle publiciteitsacties moeten naam, adres en telefoonnummer van de organisator worden
vermeld.
De provincie kan aan de organisator verzoeken om minstens 14 kalenderdagen voor de
activiteit een exemplaar van de aankondigingen en publiciteit aan de dienst accommodatie te
bezorgen. Indien dit wordt nagelaten door de organisator of als blijkt uit de aankondiging dat
de geplande activiteit niet overeenstemt met de reservatieaanvraag, kan de dienst
accommodatie aan de deputatie voorstellen om de eerder goedgekeurde reservatieaanvraag
voor de vergaderaccommodatie in te trekken.
Art. 5
GEBRUIKSTIJDEN
De zalen worden in principe ter beschikking gesteld tussen 8.00 uur en 22.00 uur. De
specifieke gebruikstijden worden bij de aanvraag bezorgd en vastgelegd bij goedkeuring van
de reservatie door de deputatie. De organisator dient zich te houden aan de afgesproken
uren.
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 — 2014

16

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

De organisator verbindt er zich toe het provinciehuis te verlaten na de activiteit en nadat de
gebruikte zalen in dezelfde staat van netheid werden gebracht als waarin ze zich bevonden
voor de activiteit.
Art. 6
TOEZICHT
De contactpersoon van de provincie of zijn vervanger, heeft steeds het recht om verhuurde
zalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en
correct gebruik van de zalen en de apparatuur.
Vooraleer het provinciehuis te verlaten neemt de organisator contact op met de
contactpersoon bij activiteiten die voor 18 uur worden beëindigd op weekdagen, of met de
huisbewaarder van het provinciehuis bij activiteiten in het weekend of die op weekdagen na
18 uur worden beëindigd.
Na de activiteit kan door respectievelijk de contactpersoon of de huisbewaarder controle
worden uitgevoerd op de staat van de lokalen en de apparatuur. In dit geval wordt de
organisator uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Art. 7
GEBRUIK VAN DE ZALEN
De organisator moet zelf instaan voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van de
activiteit te garanderen.
Het gebruik van de vestiaire is verplicht. Jassen, wandelstokken, paraplu’s en alle voorwerpen
die kunnen hinderen, worden in de vestiaire gedeponeerd. Het provinciebestuur is niet
verantwoordelijk voor voorwerpen die in de vestiaire worden achtergelaten.
De organisator dient zich strikt te houden aan de maximale capaciteit inzake het aantal
personen dat in de ter beschikking gestelde zalen kan worden toegelaten.
Bij het gebruik van de zalen gelden volgende beperkingen:
Het is de organisator verboden andere activiteiten in de vergaderzalen, raadzaal of
foyer in te richten dan deze waarvoor toestemming werd verleend.
Het is de organisator verboden zijn huur over te dragen aan derden.
De organisator mag enkel die zalen gebruiken waarvoor de deputatie toestemming
heeft verleend. Het is niet toegelaten andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te
gebruiken dan deze die door de provincie werden aangeduid.
In het provinciehuis geldt een algemeen rookverbod.
Het is de organisator verboden om zelf de inrichting van de zalen te wijzigen door het
toevoegen of verplaatsen van meubilair, kunstwerken en/of uitrusting of om aan gordijnen,
ramen, deuren, muren, plafonds en vloeren zaken te bevestigen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de contactpersoon.
Het is verboden om in de ruimtes van het provinciehuis Boeverbos open vuur te
gebruiken zoals kaarsen, fakkels, vuurpotten, vuurspuwers, e.d.
Art. 8
ALARM EN VEILIGHEID
Bij brand of ongeval moet de organisator onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij
moet de contactpersoon (tijdens de diensturen), of de huisbewaarder (na 18u tijdens
weekdagen of in het weekend) waarschuwen en in voorkomend geval de hulpdiensten
verwittigen.
Bij minder dringende gevallen wordt overleg gepleegd met respectievelijk de contactpersoon
of de huisbewaarder voor het nemen van de nodige maatregelen.
Om de eventuele ontruiming van het gebouw vlot te laten gebeuren, moet de organisator
tijdens de hele duur van de activiteit kunnen beschikken over een lijst met het juiste aantal
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aanwezige genodigden en moeten alle nooduitgangen of evacuatiewegen worden
vrijgehouden.
In geval van ontruiming is de verzamelplaats voor bezoekers voorzien ter hoogte van de
fonteinen vooraan het bestuursgebouw. De instructies in geval van brand zijn beschikbaar in
het gebouw en kunnen bij de contactpersoon worden opgevraagd.
Art. 9
ZALEN EN UITRUSTING
Bestuursgebouw
Provincieraadzaal
Opstelling: halfrond
Capaciteit: 218
o
Forum beneden: 105 personen (waarvan 21 plaatsen aan de kant van de spreker)
o
Publieksruimte beneden: 76 personen
o
Publieksruimte verdieping: 37 personen
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Microfoons voor zitplaatsen in het forum beneden
o
Simultaanvertaling (4 cabines) met 80 headsets
o
Geluidsopname – beeldopname
o
Overheadprojectie met camera
o
Wifi
Zaal 1 – Jacob Van Maerlantzaal
Opstelling: carré-opstelling
Capaciteit: 36 personen
Uitrusting:
o
2 beamers en 2 projectieschermen (voor projectie naar twee zijden van de zaal)
o
Flipchart (losstaand)
o
DVD-speler
o
Wifi
Zaal 2 – Guido Gezellezaal
Opstelling: carré-opstelling
Capaciteit: 36 personen
Uitrusting:
o
2 beamers en 2 projectieschermen (voor projectie naar twee zijden van de zaal)
o
Flipchart (losstaand
o
DVD-speler
o
Wifi
Zaal 3 – Christine D’haenzaal
Opstelling: carré-opstelling
Capaciteit: 37 personen
Uitrusting:
o
2 beamers en 2 projectieschermen (voor projectie naar twee zijden van de zaal)
o
Flipchart (losstaand)
o
Wifi
Zaal 4 – Hugo Clauszaal
Opstelling: carré-opstelling (of blok-opstelling)
Capaciteit: 15 personen
Uitrusting:
o
1 beamer en 1 projectiescherm
o
Wifi
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Foyer – enkel te reserveren in combinatie met raadzaal
Opstelling: receptie
Capaciteit: 218 personen
Uitrusting:
o
Onthaalbalie
Administratief gebouw (geen boeking na 18u)
Zaal 5 – Prof. Hendrik Brugmanszaal
Opstelling: U-opstelling
Capaciteit: 30 personen
Uitrusting:
o
1 beamer en 1 projectiescherm
o
Flipchart (losstaand)
o
Wifi
Zaal 6 – Raoul Servaiszaal
Opstelling: carré-opstelling
Capaciteit: 32 personen
Uitrusting:
o
Monitor
o
Flipchart (losstaand)
o
DVD-speler
o
TV/Video (losstaand)
o
Wifi
Zaal 7 – Patrick Peirezaal
Opstelling: carré-opstelling
Capaciteit: 20 personen
Uitrusting:
o
monitor
o
DVD-speler
o
Projectiescherm (losstaand)
o
Witbord met stiften (losstaand)
o
Wifi
Art. 10
TARIEVEN, KOSTEN, BETALINGEN, ANNULERINGEN
Tarieven
De tarieven voor het gebruik van de zalen in het provinciehuis zijn allesomvattend met
uitzondering van de catering, eventuele activiteitenkosten en de forfaitaire vergoeding voor
het gebruik van bijkomend door het provinciebestuur ter beschikking gesteld audiovisueel
materiaal.
Voor een activiteit op een zaterdag worden de huurtarieven verhoogd met 25%. Activiteiten
op zon- en feestdagen worden in principe niet toegelaten, tenzij de deputatie hierin expliciet
toestemt. In dit geval zullen de huurtarieven worden verhoogd met 50%.
In principe worden volgende tarieven aangerekend:
Meer dan vier uur: volledig dagtarief
Minder dan vier uur: halve dagtarief
Avondtarief (aanvang activiteit om of na 18u): idem als dagtarief
Zaterdagen, zondagen en feestdagen: weekendtarief, dit houdt in: op zaterdag
weektarief voor halve dag/volledige dag + 25%, op zondag/feestdag + 50%.
Als bijlage 1 zijn de tarieven voor de vergaderaccommodatie in het provinciehuis Boeverbos
opgenomen. De deputatie wordt gemachtigd om deze bijlage in uitvoering van voorliggend
reglement aan te passen aan de stijging van de levensduurte.
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De deputatie kan kortingen toestaan aan bepaalde organisaties en/of initiatieven, of voor
uitzonderlijke evenementen.
Kortingen worden enkel toegestaan op voorwaarde dat de organisator ermee instemt om het
logo van het provinciebestuur conform de huisstijlhandleiding op de algemene communicatie
te vermelden en toelaat dat de provincie in de gebruikte lokalen eigen provinciaal
promotiemateriaal aanbrengt.
Kosten
Alle kosten en lasten betreffende de activiteit, onder meer auteursrechten en belastingen, zijn
voor rekening van de organisator.
Betalingen
Het huurbedrag, zoals vastgesteld bij de goedkeuring van de aanvraag door de deputatie,
dient uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn op het aangegeven
rekeningnummer van de provincie West-Vlaanderen.
Annuleringen
Het annuleren van de reservatie moet schriftelijk worden meegedeeld uiterlijk 7
kalenderdagen voor de dag van de aangevraagde activiteit. Indien de organisator nalaat een
reservatie te annuleren bij het afgelasten van de activiteit, wordt het huurbedrag alsnog
aangerekend.
Art. 11
TECHNISCHE APPARATUUR
Wanneer de organisator gebruik maakt van de audiovisuele installatie van de raadzaal zal een
technicus van het provinciebestuur instaan voor de inschakeling en de afsluiting van de
audiovisuele apparatuur in de regiekamer.
Voor het gebruik van technische apparatuur die door de organisator in voorkomend geval
wordt meegebracht, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Gebruik of plaatsing van
materiaal dat niet aan de geldende veiligheidsvereisten voldoet en waar geen
voorafgaandelijke toestemming voor werd gegeven, wordt niet toegelaten. Technische
ondersteuning van de IT-dienst van de provincie is enkel voorzien tijdens de diensturen.
Het gebruik van de standaarduitrusting van de zalen is inbegrepen in de huurprijs. Bij gebruik
van bijkomend audiovisueel materiaal (beamer, PC/laptop, projectiescherm) wordt een
forfaitaire toeslag van 10 euro per eenheid gevraagd.
Art. 12
CATERING
Maaltijden en recepties kunnen in het provinciehuis plaatsvinden op voorwaarde dat zij
passen binnen een congres, studiedag of vergadering.
In de vergaderzalen en foyer worden geen warme maaltijden opgediend. In de raadzaal is het
verboden dranken te verbruiken of voedingswaren te nuttigen.
Art. 13
PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
De organisator kan voor catering beroep doen op het aanbod van het provinciaal
bedrijfsrestaurant, zoals opgenomen als bijlage 2. De deputatie wordt gemachtigd om deze
bijlage in uitvoering van dit reglement aan te passen.
De deputatie behandelt de cateringaanvraag samen met de reservatieaanvraag. Bij de
beoordeling van de cateringaanvraag wordt prioritair rekening gehouden met de werkplanning
van het restaurantteam.
Wijzigingen aan het aantal personen waarvoor catering wordt aangevraagd kunnen gemaakt
worden tot 2 werkdagen voor de activiteit en, in geval bijkomende catering wordt gevraagd,
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voor zover deze wijzigingen kunnen ingepast worden in de werkplanning van het
restaurantteam. Indien wijzigingen in minder worden aangebracht na 2 werkdagen voor de
activiteit wordt alsnog de gevraagde catering aangerekend.
Art. 14
CATERING MET EXTERNE CATERAAR
Het gebruik van de grootkeukeninfrastructuur door externe cateraars wordt niet toegestaan.
In het geval de organisator beroep doet op een externe cateraar zal hem door de
contactpersoon een lokaal worden aangewezen van waaruit hij kan instaan voor tijdelijke
stockage en bediening. Dit lokaal dient in dezelfde staat van netheid te worden achtergelaten
als waarin het zich bevond voor de activiteit.
De organisator kan via een externe cateraar enkel dranken en koude hapjes/broodjes laten
serveren en dit in overleg met de contactpersoon van de provincie. Warme hapjes kunnen in
het provinciehuis enkel au bain-marie worden opgewarmd. Er geldt een absoluut verbod op
het gebruik van gasflessen en friteuses.
De cateraar neemt alle apparatuur, uitrusting en voedingswaren mee na afloop van de
activiteit. De organisator brengt de externe cateraar op de hoogte van dit reglement en in het
bijzonder van dit artikel.
Art. 15
PARKEERTERREIN
Voor activiteiten buiten de diensturen van het provinciepersoneel kan worden gebruik
gemaakt van de personeelsparking voor het provinciehuis. Deze parking is evenwel niet
beschikbaar tijdens de voetbalwedstrijden van Club Brugge en Cercle Brugge in het Jan
Breydelstadion.
Bij activiteiten tijdens de diensturen wordt verwezen naar parking 03 in de Koning Leopold
III-laan en het openbaar vervoer.
Art. 16
AANSPRAKELIJKHEID
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die de provincie zou oplopen bij het
gebruik van de hem toegewezen zalen. Hij is ook aansprakelijk tegenover derden voor de
activiteit die hij inricht. Elke schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse
worden vastgesteld door de contactpersoon van de provincie of de huisbewaarder enerzijds en
de organisator anderzijds.
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en technische
installaties. De organisator verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen in het geval
het materiaal of de technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren
zouden werken. Technische ondersteuning van de centrale servicedesk IT wordt geboden
tijdens de diensturen.
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de door de
organisator achtergelaten apparatuur, goederen of uitrusting. De organisator is dan ook
verplicht om alle apparatuur, goederen of uitrusting die hem/haar toebehoren onmiddellijk na
de activiteit te verwijderen.
De organisator vrijwaart het provinciebestuur eveneens voor alle schadeclaims door derden
gesteld.
Art. 17
VERZEKERING
Het nemen van een verzekering tot dekking van de hiervoor vermelde risico’s moet door de
organisator zelf in overweging worden genomen. Desgevallend kan de deputatie het nemen
van een verzekering als voorwaarde stellen voor goedkeuring van de aanvraag.
Art. 18

AANVULLENDE REGELING
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De deputatie kan beslissen over zaken omtrent de huur van de vergaderaccommodatie van
het provinciehuis Boeverbos die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn geregeld.
Art. 19
SCHRIFTELIJK
Per brief, per fax of per e-mail worden in dit reglement gelijkgesteld met “schriftelijk”.
Art. 20
BETWISTINGEN
Indien er in het geval van betwisting tussen de provincie en de organisator geen minnelijke
regeling kan worden getroffen, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd om over alle
geschillen uitspraak te doen.
Art. 21
OPHEFFING
Dit reglement heft het besluit op van 2 september 1999 ‘huishoudelijk reglement en
algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de vergaderzalen, het auditorium
(provincieraadzaal) en de foyer in het Provinciehuis Boeverbos’.
Art. 22
OVERGANGSBEPALINGEN
De voorwaarden en tarieven van de vergaderaccommodatie zoals vermeld in het besluit van 2
september 1999 zijn van toepassing op de aanvragen die door de deputatie worden
behandeld voor 1 januari 2014. Aanvragen die na 1 januari 2014 worden behandeld vallen
onder de voorwaarden en tarieven van voorliggend reglement.
De tarieven voor het provinciaal cateringaanbod zijn van toepassing voor alle catering vanaf 1
januari 2014.
Art. 23
INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
7. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
vergaderaccommodatie in de locaties van het provinciebestuur West-Vlaanderen
(m.u.v. het provinciehuis Boeverbos en het Provinciaal Hof)
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
het provinciedecreet, in bijzonder artikelen 2 en 42§3
de herwerking van de provinciale reglementen met algemene gebruiksvoorwaarden en
tarieven voor de huur van de vergaderaccommodatie in het provinciehuis Boeverbos en het
Provinciaal Hof
de vraag vanuit andere locaties van het provinciebestuur naar een reglement met
algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de vergaderaccommodatie in deze
buitenlocaties, afgestemd op de reglementen voor het provinciehuis Boeverbos en het
Provinciaal Hof
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1
Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan de vergaderaccommodatie in:
het provinciehuis Abdijbeke
het Provinciaal Noord-Zuid Centrum te Roeselare
de streekhuizen Brugge-Oostende, Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-WestVlaanderen
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 — 2014

22

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

verhuren onder de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden voor de organisatie van
activiteiten door een derde, hierna genoemd de organisator.
Art. 2
AARD VAN DE ACTIVITEIT
De vergaderaccommodatie van de provinciale locaties zoals vermeld in artikel 1 wordt
prioritair verhuurd voor:
Activiteiten die gerelateerd zijn aan het provinciaal beleid
Activiteiten met een bovenlokaal of regionaal karakter
Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
Commerciële activiteiten
Privé-feesten
Politieke meetings (bijeenkomst georganiseerd of aangekondigd door een politieke
partij waarbij ook publiek is toegelaten)
Activiteiten die een gevaar voor de aanwezigen zouden kunnen opleveren
Activiteiten die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de
openbare orde
Activiteiten die de filosofisch en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren
Activiteiten die de mogelijkheden van de locaties duidelijk overtreffen (zie capaciteit)
Activiteiten die de behoorlijke werking of de goede faam van het provinciebestuur in
het gedrang kunnen brengen
Art. 3
AANVRAAG EN BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren ten minste één maand voor de datum van de
geplande activiteit aan de hand van een door het provinciebestuur ter beschikking gesteld
standaard reservatieformulier. De deputatie stelt in uitvoering van dit reglement het
standaard reservatieformulier vast.
Het behoort tot de bevoegdheid van de deputatie om te beslissen over de aanvraag en dit op
advies van de locatieverantwoordelijke. De beslissing van de deputatie wordt schriftelijk
meegedeeld aan de aanvrager. Het provinciebestuur acht zich slechts gebonden tegenover de
organisator na de goedkeuring door de deputatie en de bevestiging van deze beslissing aan
de organisator.
De beslissing waarbij toestemming wordt verleend om de vergaderaccommodatie te huren in
de locaties zoals opgesomd in artikel 1 kan in geval van overmacht binnen een redelijke
termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.
De locatieverantwoordelijke stelt een personeelslid aan als contactpersoon voor de
organisator.
Art. 4
AANKONDIGINGEN EN PUBLICITEIT
Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator en niet het provinciebestuur
de activiteit inricht, tenzij de samenwerking met het provinciebestuur schriftelijk werd
vastgelegd.
In alle publiciteitsacties moeten naam, adres en telefoonnummer van de organisator worden
vermeld.
De provincie kan aan de organisator verzoeken om minstens 14 kalenderdagen voor de
activiteit een exemplaar van de aankondigingen en publiciteit aan de contactpersoon te
bezorgen. Indien dit wordt nagelaten door de organisator of als blijkt uit de aankondiging dat
de geplande activiteit niet overeenstemt met de reservatieaanvraag, kan de
locatieverantwoordelijke aan de deputatie voorstellen om de eerder goedgekeurde
reservatieaanvraag voor de vergaderaccommodatie in te trekken.
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Art. 5
GEBRUIKSTIJDEN
De zalen worden in principe ter beschikking gesteld tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De
specifieke gebruikstijden worden bij de aanvraag bezorgd en vastgelegd bij goedkeuring van
de reservatie door de deputatie. De organisator dient zich te houden aan de afgesproken
uren.
Voor aantal locaties gelden er meer uitgebreide gebruikstijden. In het overzicht van de
vergaderaccommodatie per locatie (bijlagen) worden de specifieke gebruikstijden voor deze
locaties vermeld.
De organisator verbindt er zich toe het gebouw te verlaten na de activiteit en nadat de
gebruikte zalen in dezelfde staat van netheid werden gebracht als waarin ze zich bevonden
voor de activiteit.
Art. 6
TOEZICHT
De contactpersoon van de provincie of zijn vervanger, heeft steeds het recht om de ter
beschikking gestelde zalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de
veiligheidsvoorschriften en correct gebruik van de zalen en de apparatuur.
Vooraleer het gebouw te verlaten neemt de organisator contact op met de contactpersoon of
zijn vervanger.
Na de activiteit kan door respectievelijk de contactpersoon of zijn vervanger controle worden
uitgevoerd op de staat van de lokalen en de apparatuur. In dit geval wordt de organisator
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Art. 7
GEBRUIK VAN DE ZALEN
De organisator moet zelf instaan voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van de
activiteit te garanderen.
Indien een vestiaire aanwezig is, is het gebruik ervan verplicht. Jassen, wandelstokken,
paraplu’s en alle voorwerpen die kunnen hinderen, worden in de vestiaire gedeponeerd. Het
provinciebestuur is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in de vestiaire worden
achtergelaten.
De organisator dient zich strikt te houden aan de maximale capaciteit inzake het aantal
personen dat in de ter beschikking gestelde zalen kan worden toegelaten.
Bij het gebruik van de zalen gelden volgende beperkingen:
Het is de organisator verboden andere activiteiten in de vergaderzalen in te richten
dan deze waarvoor toestemming werd verleend.
Het is de organisator verboden zijn huur aan derden over te dragen.
De organisator mag enkel die zalen gebruiken waarvoor de deputatie toestemming
heeft verleend. Het is niet toegelaten andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te
gebruiken dan deze die door de provincie werden aangeduid.
In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod.
Het is de organisator verboden om zelf de inrichting van de zalen te wijzigen door het
toevoegen of verplaatsen van meubilair, kunstwerken en/of uitrusting of om aan gordijnen,
ramen, deuren, muren, plafonds en vloeren iets te bevestigen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de contactpersoon of de locatieverantwoordelijke.
Het is verboden om in de ruimtes van de verschillende locaties open vuur te gebruiken
zoals kaarsen, fakkels, vuurpotten, vuurspuwers, e.d.
Art. 8

ALARM EN VEILIGHEID
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Bij brand of ongeval moet de organisator onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij
moet de contactpersoon of zijn vervanger waarschuwen en in voorkomend geval de
hulpdiensten verwittigen.
Bij minder dringende gevallen wordt overleg gepleegd met de contactpersoon of zijn
vervanger voor het nemen van de nodige maatregelen.
Om de eventuele ontruiming van het gebouw vlot te laten gebeuren, moet de organisator
tijdens de hele duur van de activiteit kunnen beschikken over een lijst met het juiste aantal
aanwezige genodigden en moeten alle nooduitgangen of evacuatiewegen worden
vrijgehouden.
De instructies in geval van brand zijn beschikbaar in het gebouw en kunnen bij de
contactpersoon worden opgevraagd.
Art. 9
ZALEN, UITRUSTING, TARIEVEN, KOSTEN, BETALINGEN, ANNULERINGEN
Zalen, uitrusting en tarieven – algemene bepalingen
De tarieven voor het gebruik van de zalen in de voornoemde locaties zijn allesomvattend met
uitzondering van de catering, eventuele activiteitenkosten en de forfaitaire vergoeding voor
het gebruik van bijkomend door het provinciebestuur ter beschikking gesteld audiovisueel
materiaal.
Voor een activiteit op een zaterdag worden de huurtarieven verhoogd met 25%. Activiteiten
op zon- en feestdagen worden in principe niet toegelaten, tenzij de deputatie hierin expliciet
toestemt. In dit geval zullen de huurtarieven worden verhoogd met 50%.
In principe worden volgende tarieven aangerekend:
Meer dan vier uur: volledig dagtarief
Minder dan vier uur: halve dagtarief
Avondtarief (aanvang activiteit om of na 18u): idem als dagtarief
Zaterdagen, zondagen en feestdagen: weekendtarief, dit houdt in: op zaterdag
weektarief voor halve dag/volledige dag + 25%, op zondag/feestdag + 50%.
Als bijlage is per locatie een overzicht opgenomen van de vergaderaccommodatie, de
capaciteit, de uitrusting en de tarieven alsook van het provinciaal cateringaanbod. De
deputatie wordt gemachtigd om deze bijlage in uitvoering van voorliggend reglement vast te
stellen en aan te passen.
De deputatie kan kortingen toestaan voor sociaal-culturele organisaties en/of initiatieven, of
voor uitzonderlijke evenementen. Om een korting te bekomen dient de organisator bij het
indienen van het reservatieformulier een bijkomende motivatie voor te leggen.
Kortingen worden enkel toegestaan op voorwaarde dat de organisator ermee instemt om het
logo van het provinciebestuur conform de huisstijlhandleiding op de algemene communicatie
te vermelden en toelaat dat de provincie in de gebruikte lokalen eigen provinciaal
promotiemateriaal aanbrengt.
Kosten
Alle kosten en lasten betreffende de activiteit, onder meer auteursrechten en belastingen, zijn
voor rekening van de organisator.
Betalingen
Het huurbedrag, zoals vastgesteld bij de goedkeuring van de aanvraag door de deputatie,
dient uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn op het aangegeven
rekeningnummer van de provincie West-Vlaanderen.
Annuleringen
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Het annuleren van de reservatie moet schriftelijk of per e-mail worden meegedeeld uiterlijk 7
kalenderdagen voor de dag van de aangevraagde activiteit. Indien de organisator nalaat een
reservatie te annuleren bij het afgelasten van de activiteit, wordt het huurbedrag alsnog
aangerekend.
Art. 10
TECHNISCHE APPARATUUR
Voor het gebruik van technische apparatuur die door de organisator in voorkomend geval
wordt meegebracht, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Gebruik of plaatsing van
materiaal dat niet aan de geldende veiligheidsvereisten voldoet en waar geen
voorafgaandelijke toestemming voor werd gegeven, wordt niet toegelaten.
Het gebruik van de standaarduitrusting van de zalen is inbegrepen in de huurprijs.
Art. 11
CATERING
Maaltijden en recepties kunnen in de locaties plaatsvinden op voorwaarde dat zij passen
binnen een congres, studiedag of vergadering.
In de vergaderzalen worden geen warme maaltijden opgediend.
Art. 12
PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
De organisator kan bij de reservatieaanvraag ook de aanvraag voegen om water (bruisend en
niet-bruisend) en koffie/thee te voorzien in de vergaderzalen. Deze dranken worden
klaargezet in de vergaderza(a)l(en) en zijn betalend.
De deputatie behandelt de cateringaanvraag samen met de reservatieaanvraag.
Wijzigingen aan de cateringaanvraag kunnen gemaakt worden tot 1 werkdag voor de
activiteit. Indien wijzigingen worden aangebracht op de dag voor de activiteit wordt alsnog de
gevraagde catering aangerekend.
Art. 13
CATERING MET EXTERNE CATERAAR
In het geval de organisator beroep doet op een externe cateraar zal hem door de
contactpersoon een lokaal worden aangewezen van waaruit hij kan instaan voor tijdelijke
stockage en bediening. Dit lokaal dient in dezelfde staat van netheid te worden achtergelaten
als waarin het zich bevond voor de activiteit.
De externe cateraar mag enkel dranken en koude hapjes/broodjes serveren en dit in overleg
met de contactpersoon van de provincie of de locatieverantwoordelijke. Warme hapjes
kunnen enkel au bain-marie worden opgewarmd. Er geldt een absoluut verbod op het gebruik
van gasflessen en friteuses.
De cateraar neemt alle apparatuur, uitrusting en voedingswaren mee na afloop van de
activiteit. De organisator brengt de externe cateraar op de hoogte van dit reglement en in het
bijzonder van dit artikel.
Art. 14
AANSPRAKELIJKHEID
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die de provincie zou oplopen bij het
gebruik van de hem toegewezen zalen. Hij is ook aansprakelijk tegenover derden voor de
activiteit die hij inricht. Elke schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse
worden vastgesteld door de contactpersoon van de provincie of de huisbewaarder enerzijds en
de organisator anderzijds.
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en technische
installaties. De organisator verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen in het geval
het materiaal of de technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren
zouden werken.
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Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de door de
organisator achtergelaten apparatuur, goederen of uitrusting. De organisator is dan ook
verplicht om alle apparatuur, goederen of uitrusting die hem/haar toebehoren onmiddellijk na
de activiteit te verwijderen.
De organisator vrijwaart het provinciebestuur eveneens voor alle schadeclaims door derden
gesteld.
Art. 15
VERZEKERING
Het nemen van een verzekering tot dekking van de hiervoor vermelde risico’s moet door de
organisator zelf in overweging worden genomen. Desgevallend kan de deputatie het nemen
van een verzekering als voorwaarde stellen voor goedkeuring van de aanvraag.
Art. 16
AANVULLENDE REGELING
De deputatie kan beslissen over zaken omtrent de huur van de vergaderaccommodatie van de
diverse provinciale locaties zoals opgenomen in art. 1 die niet uitdrukkelijk in dit reglement
zijn geregeld.
Art. 17
SCHRIFTELIJK
Per brief, per fax of per e-mail worden in dit reglement gelijkgesteld met “schriftelijk”.
Art. 18
BETWISTINGEN
Indien er in het geval van betwisting tussen de provincie en de organisator geen minnelijke
regeling kan worden getroffen, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd om over alle
geschillen uitspraak te doen.
Art. 19
INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Brugge,

De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS

De voorzitter
Eliane SPINCEMAILLE

Bijlage:
provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9 – 8200 Sint-Andries
Locatieverantwoordelijke: Nele Deprez
Contactpersoon: Sven Donche
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend)
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
Zaal Stephan Vanfleteren (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling
Capaciteit: 14 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Projectiescherm
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Zaal A3 (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling
Capaciteit: 20 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Projectiescherm
Zaal A4 (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling
Capaciteit: 23 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Projectiescherm
PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers parking aan de achterzijde van
het gebouw.
Bijlage: Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare
(ingang via parking Cichoreistraat)
Locatieverantwoordelijke: Dirk De Temmerman
Contactpersoon: Tessa Ruysschaert
Gebruikstijden van 9u00 tot 22u00
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
Zaal 2 (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: U-vorm
Capaciteit: 20 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Projectiescherm
Zaal 4 (dagtarief: 120 euro)
Opstelling: schoolopstelling
Capaciteit: 60 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Projectiescherm
o
Geluidsinstallatie
Zaal 5 (dagtarief: 80 euro)
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o
o
o

Opstelling: U-vorm
Capaciteit: 35 personen
Uitrusting:
Flipchart
Beamer
Projectiescherm

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles

In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de parking aan de ingangspoort.
Bijlage: Streekhuis Brugge-Oostende, kasteel Tillegem, Tillegemstsraat 81 – 8200 SintMichiels
Locatieverantwoordelijke: Dries Vanbelleghem
Contactpersoon: Riet Schockaert
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend)
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
Ontvangstsalon (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 20 personen (carré) – 16 personen (U-vorm)
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop
o
Projectiescherm
o
Internetaansluiting
Groot salon (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: carréopstelling
Capaciteit: 14 personen
Uitrusting:
o
Flipchart (op aanvraag)
o
Beamer (op aanvraag)
o
Laptop (op aanvraag)
o
Projectiescherm (op aanvraag)
o
Internetaansluiting (op aanvraag)
Ridderzaal (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 30 personen (carré) – 25 personen (U-vorm)
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
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o
o
o

Laptop
Projectiescherm
Internetaansluiting

Kasteelkeuken (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 20 personen (carré) – 16 personen (U-vorm)
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop
o
Projectiescherm
Zuilenzaal (dagtarief: 120 euro)
Opstelling: forum/receptie
Capaciteit: 100 personen (forum)
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop
o
Projectiescherm
o
Internetaansluiting
o
Receptietafels (8 stuks, indien niet bezet voor paardenstal)
Paardenstal (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: receptie
Capaciteit: 100 personen
Uitrusting:
o
Receptietafels (8 stuks, indien niet bezet voor zuilenzaal)

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles
PARKING
Mogelijkheid tot parkeren is voorzien op de dienstparking. In het domein en voor of rond het
kasteel is parkeren niet toegelaten.
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de tuin aan de voorzijde van het
kasteel.

Bijlage: Streekhuis Westhoek, Esenkasteel, Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide
Locatieverantwoordelijke: Bern Paret
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Contactpersoon: Nancy Terriere/Anita Vanscheeuwyck
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend)
BIJLAGE WORDT VOOR GOEDKEURING VOORGELEGD NA INGEBRUIKNAME ESENKASTEEL
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
Zaal µµ (dagtarief: euro)
Afmetingen:
Opstelling: theateropstelling/schoolopstelling/carréopstelling/U-vorm/receptie
Capaciteit: 20 personen
Uitrusting:

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles
Hommelbier: 1,00 per fles
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers is aan de achterkant van het
gebouw.

Bijlage: Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 218 – 8500 Kortrijk
Locatieverantwoordelijk: Koenraad Marchand
Contactpersoon: Sophie Boterman
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend)
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
Zaal 1 (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: ovaal tafel
Capaciteit: 12 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer (op aanvraag)
o
Laptop (op aanvraag)
o
Internetaansluiting
Zaal 3 (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 30 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop (op aanvraag)
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o
o

Projectiescherm
Internetaansluiting

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles
PARKING
Het streekhuis beschikt over een parking. De code kan opgevraagd worden bij de
contactpersoon na reservatie van de vergaderaccommodatie. Deze code wordt regelmatig
gewijzigd. De slagbomen zijn dicht tussen 7u30 en 18u en blijven na 18u open.

In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de parkeerstrook voor de
rozentuin.
Bijlage: Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Peter Benoitstraat 13 – 8800 Roeselare
Locatieverantwoordelijke: Bruno Tricot
Contactpersoon: Philip Vanhie
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend)
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT
De grote zaal (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 30 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop
o
Projectiescherm
De AXA-zaal (dagtarief: 80 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 35 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
o
Laptop
o
Projectiescherm
De refter (dagtarief: 60 euro)
Opstelling: carréopstelling/U-vorm
Capaciteit: 16 personen
Uitrusting:
o
Flipchart
o
Beamer
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o
o

Laptop
Projectiescherm

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD
Koffie – water – thee
Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp
Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers het voetpad aan de overzijde van
de straat aan de voorkant van het gebouw.
8. Reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor de huur van de
vergaderaccommodatie in het Provinciaal Hof
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
het provinciedecreet, in bijzonder artikelen 2 en 42§3
het huishoudelijk reglement en algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor het
ter beschikking stellen van lokalen in het Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge dd. 12
augustus 2004
de noodzaak aan herwerking van dit reglement vanuit het oogpunt van optimalisatie
van de ontvangsten, risicobeheersing en standaardisatie van de dienstverlening.
het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1
Het provinciebestuur kan de vergaderaccommodatie van het Provinciaal Hof, Markt 3, 8000
Brugge verhuren onder de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden voor de organisatie van
activiteiten door derden, hierna genoemd de organisator.
Art. 2
AARD VAN DE ACTIVITEIT
De accommodatie van het Provinciaal Hof wordt prioritair ter beschikking gesteld voor:
Activiteiten die gerelateerd zijn aan het provinciaal beleid
Activiteiten met een bovenlokaal of regionaal karakter
Activiteiten met een federaal karakter
Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
Commerciële activiteiten
Privé-feesten
Politieke meetings (bijeenkomst georganiseerd of aangekondigd door een politieke
partij waarbij ook publiek is toegelaten)
Activiteiten die een gevaar voor de aanwezigen zouden kunnen opleveren
Activiteiten die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de
openbare orde
Activiteiten die de filosofisch en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren
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Activiteiten die de mogelijkheden van het Provinciaal Hof duidelijk overtreffen (zie
capaciteit)
Activiteiten die de behoorlijke werking of de goede faam van het provinciebestuur in
het gedrang kunnen brengen
Art. 3
AANVRAAG EN BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren ten minste één maand voor de datum van de
geplande activiteit aan de hand van een door het provinciebestuur ter beschikking gesteld
standaard reservatieformulier. De deputatie stelt in uitvoering van dit reglement het
standaard reservatieformulier vast.
De aanvraag wordt ingediend ter attentie van het kabinet van de gouverneur, p/a Burg 3,
8000 Brugge.
De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. Het provinciebestuur acht zich
slechts gebonden tegenover de organisator na de goedkeuring door de deputatie en de
bevestiging van deze beslissing aan de organisator.
De toestemming tot de huur van de vergaderaccommodatie in het Provinciaal Hof kan in geval
van overmacht binnen een redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op
schadevergoeding.
Het Provinciaal Hof staat prioritair ter beschikking voor organisaties, evenementen,
activiteiten waarbij de gouverneur als Vlaams en federaal regeringscommissaris is betrokken.
Het provinciebestuur stelt een personeelslid aan als contactpersoon voor de organisator.
Art. 4
AANKONDIGINGEN EN PUBLICITEIT
Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator en niet het provinciebestuur
de activiteit inricht, tenzij de samenwerking met het provinciebestuur schriftelijk werd
vastgelegd.
In alle publiciteitsacties moeten naam, adres en telefoonnummer van de organisator worden
vermeld.
De provincie kan aan de organisator verzoeken om minstens 14 kalenderdagen voor de
activiteit een exemplaar van de aankondigingen en publiciteit aan de dienst accommodatie te
bezorgen. Indien dit wordt nagelaten door de organisator of als blijkt uit de aankondiging dat
de geplande activiteit niet overeenstemt met de reservatieaanvraag, kan de dienst
accommodatie aan de deputatie voorstellen om eerder goedgekeurde reservatieaanvraag voor
de vergaderaccommodatie in te trekken.
Art. 5
GEBRUIKSTIJDEN
De zalen worden in principe ter beschikking gesteld tussen 8.00 uur en 24.00 uur. De
specifieke gebruikstijden worden bij de aanvraag bezorgd en vastgelegd bij goedkeuring van
de reservatie door de deputatie. De organisator dient zich te houden aan de afgesproken
uren.
De organisator verbindt er zich toe het Provinciaal Hof te verlaten na de activiteit en nadat de
gebruikte zalen in dezelfde staat van netheid werden gebracht als waarin ze zich bevonden
voor de activiteit.
Art. 6
TOEZICHT
De contactpersoon van de provincie of zijn vervanger, heeft steeds het recht om de ter
beschikking gestelde zalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de
veiligheidsvoorschriften en correct gebruik van de zalen en de apparatuur.
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Vooraleer het Provinciaal Hof te verlaten neemt de organisator contact op met de
contactpersoon of met de huisbewaarder van het Provinciaal Hof.
Na de activiteit kan door respectievelijk de contactpersoon of de huisbewaarder controle
worden uitgevoerd op de staat van de lokalen en de apparatuur. In dit geval wordt de
organisator uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Art. 7
GEBRUIK VAN DE ZALEN
De organisator moet zelf instaan voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van de
activiteit te garanderen.
Het gebruik van de vestiaire is verplicht. Jassen, wandelstokken, paraplu’s en alle voorwerpen
die kunnen hinderen, worden in de vestiaire gedeponeerd. Het provinciebestuur is niet
verantwoordelijk voor voorwerpen die in de vestiaire worden achtergelaten.
De organisator dient zich strikt te houden aan de maximale capaciteit inzake het aantal
personen dat in de ter beschikking gestelde zalen kan worden toegelaten.
Bij het gebruik van de zalen gelden volgende beperkingen:
Het is de organisator verboden andere activiteiten in de zalen in te richten dan deze
waarvoor toestemming werd verleend.
Het is de organisator verboden zijn huur over te dragen aan derden.
De organisator mag enkel die zalen gebruiken waarvoor de deputatie toestemming
heeft verleend. Het is niet toegelaten andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te
gebruiken dan deze die door de provincie werden aangeduid.
In het Provinciaal Hof geldt een algemeen rookverbod.
Het is de organisator verboden om zelf de inrichting van de zalen te wijzigen door het
toevoegen of verplaatsen van meubilair, kunstwerken en/of uitrusting of om aan gordijnen,
ramen, deuren, muren, plafonds en vloeren iets te bevestigen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de contactpersoon.
Het is verboden om in de ruimtes van het Provinciaal Hof open vuur te gebruiken zoals
kaarsen, fakkels, vuurpotten, vuurspuwers, e.d.
Art. 8
ALARM EN VEILIGHEID
Bij brand of ongeval moet de organisator onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij
moet de contactpersoon of de huisbewaarder waarschuwen en in voorkomend geval de
hulpdiensten verwittigen.
Bij minder dringende gevallen wordt overleg gepleegd met respectievelijk de contactpersoon
of de huisbewaarder voor het nemen van de nodige maatregelen.
Om de eventuele ontruiming van het gebouw vlot te laten gebeuren, moet de organisator
tijdens de hele duur van de activiteit kunnen beschikken over een lijst met het juiste aantal
aanwezige genodigden en moeten alle nooduitgangen of evacuatiewegen worden
vrijgehouden.
De contactpersoon van de organisator staat mee in voor de ontruiming van het gebouw in
geval van brand of ongeval.
In geval van ontruiming is de verzamelplaats voor bezoekers voorzien op de erekoer van de
residentie gouverneur, Burg 3. De instructies in geval van brand zijn beschikbaar in het
gebouw en kunnen bij de contactpersoon worden opgevraagd.
Art. 9
ZALEN EN UITRUSTING
De zalen op de benedenverdieping hebben een gezamenlijke maximale capaciteit van 350
personen.
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De zalen op de eerste verdieping hebben een gezamenlijke maximale capaciteit van 220
personen.
Benedenzaal (benedenverdieping)
Afmetingen: 19,5 meter lang, 14,5 meter breed
Opstelling: receptie, theater, tentoonstelling, diner
Capaciteit:
o
Receptie: 350 personen
o
Theater: 350 personen
o
Tentoonstelling: 350 personen
o
Diner: 200 personen
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Spreekgestoelte
Vierendeelzaal (benedenverdieping)
Afmetingen: 9 meter lang, 5 meter breed
Opstelling: carré
Capaciteit: 25 personen (met projectie: 20 personen)
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Projectiebeeldscherm
Militiezaal (benedenverdieping)
Afmetingen: 7 meter lang, 7 meter breed
Opstelling: carré
Capaciteit: 15 personen
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Projectiebeeldscherm
Raadzaal (eerste verdieping)
Afmetingen: 19,5 meter lang, 14,5 meter breed (incl. podium van 3 meter op 14,5
meter)
Opstelling: receptie, theater, diner
Capaciteit:
o
Receptie: 220 personen
o
Theater: 220 personen
o
Diner: 160 personen
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Spreekgestoelte
Balkonzaal (eerste verdieping)
Afmetingen: 14,5 meter lang, 10,5 meter breed
Opstelling: receptie, diner, carré
Capaciteit:
o
Receptie: 120 personen
o
Diner: 50 personen
o
Carré: 50 personen
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
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o
o
o

Wifi
Spreekgestoelte
Projectiebeeldscherm

1e commissiezaal (eerste verdieping)
Afmetingen: 9 meter lang, 5 meter breed
Opstelling: carré
Capaciteit: 25 personen (met projectie: 20 personen)
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Projectiebeeldscherm
3e commissiezaal (eerste verdieping)
Afmetingen: 11 meter lang, 5 meter breed
Opstelling: carré
Capaciteit: 28 personen (met projectie: 24 personen)
Uitrusting:
o
Geluidsversterking
o
Wifi
o
Projectiebeeldscherm
Art. 10
TARIEVEN, KOSTEN, BETALINGEN, ANNULERINGEN
Tarieven
De tarieven voor het gebruik van de zalen in het Provinciaal Hof zijn allesomvattend met
uitzondering van de catering en eventuele activiteitenkosten.
Voor een activiteit op een zaterdag worden de huurtarieven verhoogd met 25%. Activiteiten
op zon- en feestdagen worden in principe niet toegelaten, tenzij de deputatie hierin expliciet
toestemt. In dit geval zullen de huurtarieven worden verhoogd met 50%.
In principe worden volgende tarieven aangerekend:
Meer dan vier uur: volledig dagtarief
Minder dan vier uur: halve dagtarief
Avondtarief (aanvang activiteit om of na 18u): idem als dagtarief
Zaterdagen, zondagen en feestdagen: weekendtarief, dit houdt in: op zaterdag
weektarief voor halve dag/volledige dag + 25%, op zondag/feestdag + 50%.
Als bijlage 1 zijn de tarieven voor de huur van de vergaderaccommodatie in het Provinciaal
Hof opgenomen. De deputatie wordt gemachtigd om deze bijlage in uitvoering van
voorliggend reglement aan te passen aan de stijging van de levensduurte.
De deputatie kan kortingen toestaan voor sociaal-culturele initiatieven, evenals voor
uitzonderlijke evenementen. Om een korting te bekomen dient de organisator een bijkomende
motivatie voor te leggen samen met het reservatieformulier.
Kortingen worden enkel toegestaan op voorwaarde dat de organisator ermee instemt om het
logo van het provinciebestuur conform de huisstijlhandleiding op de algemene communicatie
te vermelden en toelaat dat de provincie in de gebruikte lokalen eigen provinciaal
promotiemateriaal aanbrengt.
Kosten
Alle kosten en lasten betreffende de activiteit, onder meer auteursrechten en belastingen, zijn
voor rekening van de organisator.
Betalingen
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Het huurbedrag, zoals vastgesteld bij de goedkeuring van de aanvraag door de deputatie,
dient uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn op het aangegeven
rekeningnummer van de provincie West-Vlaanderen.
Annuleringen
Het annuleren van de reservatie moet schriftelijk worden meegedeeld uiterlijk 7
kalenderdagen voor de dag van de aangevraagde activiteit. Indien de organisator nalaat een
reservatie te annuleren bij het afgelasten van de activiteit, wordt het huurbedrag alsnog
aangerekend.
Art. 11
TECHNISCHE APPARATUUR
Voor het gebruik van technische apparatuur die door de organisator in voorkomend geval
wordt meegebracht, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Gebruik of plaatsing van
materiaal dat niet aan de geldende veiligheidsvereisten voldoet en waar geen
voorafgaandelijke toestemming voor werd gegeven, wordt niet toegelaten.
Het gebruik van de standaarduitrusting van de zalen is inbegrepen in de huurprijs.
Art. 12
CATERING MET EXTERNE CATERAAR
Externe cateraars dienen gebruik te maken van de keukeninfrastructuur op het gelijkvloers
naast de inkomhal of op de eerste verdieping (afhankelijk van de gehuurde zaal/zalen). Het
wordt niet toegestaan om vanuit een ander lokaal warme bereidingen op te warmen of klaar
te maken.
De keukeninfrastructuur dient in dezelfde staat van netheid te worden achtergelaten als
waarin het zich bevond voor de activiteit.
Er geldt een absoluut verbod op het gebruik van gasflessen.
De cateraar neemt alle apparatuur, uitrusting en voedingswaren mee na afloop van de
activiteit. De organisator brengt de externe cateraar op de hoogte van dit reglement en in het
bijzonder van dit artikel.
Art. 13
AANSPRAKELIJKHEID
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die de provincie zou oplopen bij het
gebruik van de hem toegewezen zalen. Hij is ook aansprakelijk tegenover derden voor de
activiteit die hij inricht. Elke schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse
worden vastgesteld door de contactpersoon van de provincie of de huisbewaarder enerzijds en
de organisator anderzijds.
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en technische
installaties. De organisator verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen in het geval
het materiaal of de technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren
zouden werken.
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de door de
organisator achtergelaten apparatuur, goederen of uitrusting. De organisator is dan ook
verplicht om alle apparatuur, goederen of uitrusting die hem/haar toebehoren onmiddellijk na
de activiteit te verwijderen.
De organisator vrijwaart het provinciebestuur eveneens voor alle schadeclaims door derden
gesteld.
Art. 14
VERZEKERING
Het nemen van een verzekering tot dekking van de hiervoor vermelde risico’s moet door de
organisator zelf in overweging worden genomen. Desgevallend kan de deputatie het nemen
van een verzekering als voorwaarde stellen voor goedkeuring van de aanvraag.
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Art. 15
AANVULLENDE REGELING
De deputatie kan beslissen over zaken omtrent de huur van de vergaderaccommodatie van
het Provinciaal Hof die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn geregeld.
Art. 16
SCHRIFTELIJK
Per brief, per fax of per e-mail worden in dit reglement gelijkgesteld met “schriftelijk”.
Art. 17
BETWISTINGEN
Indien er in het geval van betwisting tussen de gouverneur, de provincie en de organisator
geen minnelijke regeling kan worden getroffen, zijn enkel de rechtbanken van Brugge
bevoegd om over alle geschillen uitspraak te doen.
Art. 18
OPHEFFING
Dit reglement heft het besluit op van 12 augustus 2004 ‘huishoudelijk reglement en algemene
gebruiksvoorwaarden en tarieven voor het ter beschikking stellen van lokalen in het
Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge’.
Art. 19
OVERGANGSBEPALINGEN
De voorwaarden en tarieven van de vergaderaccommodatie zoals vermeld in het besluit van
12 augustus 2004 zijn van toepassing op de aanvragen die door de gouverneur/deputatie
worden behandeld voor 1 januari 2014. Aanvragen die na 1 januari 2014 worden behandeld
vallen onder de voorwaarden en tarieven van voorliggend reglement.
Art. 20
INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
Brugge,

De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS

De voorzitter
Eliane SPINCEMAILLE
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2

— woensdag 12 maart 2014

9. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
23 januari 2014.
10. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Algemene Provinciebelasting
11. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op bedrijven
12. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
13. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing
14. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
15. Hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen
16. VASTSTELLING van de 4de budgetwijziging van het budget 2013
17. VASTSTELLING van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 december 2013 .
19. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het provinciaal reglement voor
financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden
20. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het provinciaal reglement :
toelage om Noord-Zuidevenementen te ondersteunen
21. Provinciaal reglement betreffende de subsidiering van jeugdwerk en
jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
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9. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
23 januari 2014.
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. 23 januari 2014 ter kennis te
brengen.

Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
23/01/2014
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 januari 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Goedkeuren engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten
2.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offertevraag) betreffende de
opdracht van diensten: het demonteren, conserveren/restaureren en opstellen van een Duitse
Würzburg Riese radar uit de Tweede Wereldoorlog in het domein Raversyde
3.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleggen van een bufferbekken op de Landetbeek – WY.7.3.7.4. – 3e
categorie te Langemark-Poelkapelle met raming ten bedrage van 164.715 euro excl. BTW
4.

Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en WES vzw

5.
Goedkeuren van de aansluiting van de provincie West-Vlaanderen bij
Monumentenwacht Vlaanderen vzw en aanduiding van de vertegenwoordiger en
plaatsvervangers.
6.
Goedkeuren van de aanduiding van bestuursleden en vertegenwoordigers van de
provincie in de raad van Bestuur van Monumentenwacht West-Vlaanderen APB
7.

Vaststellen van een wijziging van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019
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8.
Goedkeuren van de lijst organisaties waarin de provincie West-Vlaanderen deelneemt
of waarin de provincie West-Vlaanderen zich laat vertegenwoordigen
9.

Wijzigen van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel

10.

Wijzigen van het arbeidsreglement van het provinciepersoneel

11.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: restauratie van het voormalig pompgemaal Meetkerkse Moeren met
raming ten bedrage van 211.931,35 euro excl. BTW
12.

Bekrachtigen van het streekpact Oostende

13.
Akte nemen van het samenvattend verslag van de bestuurders van de
Intergem.samenwerkingsverbanden
14.

Aanduiden van een commissaris in de vzw Toerisme Leiestreek

15.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies op het ontwerp gewestelijk RUP Afb
AGNAS Poelberg-Meikensbossen
10. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Algemene Provinciebelasting
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2014 / 484.031 / 1
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 5 december 2013, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2014 van een Algemene Provinciebelasting.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
financiering,
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde voor algemene
(get.) Carl VEREECKE

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 14 maart 2013, 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;
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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;
-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 :
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 21,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op
38,00 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 17,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één
persoon en op 31,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
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§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, Koning Leopold IIIlaan 41, 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. 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.
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
werkdag 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 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.
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Art. 13 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2014.
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

11. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op bedrijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2014 / 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 5 december 2013, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op bedrijven.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
financiering,
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde voor algemene
(get.) Carl VEREECKE

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 14 maart 2013, inzonderheid Deel II - Hoofdstuk 2 - Belastingverordening op bedrijven;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
- het feit dat het billijk is dat land- en tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden
niet moeten aangeven, gelet op de specifieke eisen van deze sector en de economisch
onstabiele situatie van dergelijke bedrijven; Deze sectoren dienen voor hun activiteiten te
beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch rendabel te zijn;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
-artikel 90,2° van het provinciedecreet;
-het voorstel van de deputatie ;
BESLUIT :
Art. 1 –
§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 :
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•
een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen ;
•
een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere
economische activiteit uitoefenen.
§2
Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTWnummer en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een
beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel.
Art. 2 – De belasting wordt per belastingplichtige 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 101,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²;
•
voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 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
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.
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§3
Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig §2, eerste lid, een vrijstelling van de
aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige een formulier ‘aangifte van wijziging’ ter
beschikking gesteld. Dit formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op
basis waarvan de aanslag zal worden gevestigd.
§4
Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn
vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van
één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige
wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst
provinciebelastingen.
Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden
bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het
aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen
naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen.
§5
Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd
binnen de in §4 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte.
Indien de belastingplichtige evenwel de in §4 , eerste lid, voorziene verplichting niet
tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen
aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld
met een gebrek aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte
en zijn de bepalingen van artikel 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. De financieel
beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige.
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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
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Aan de bezwaarindiener
wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs uitgereikt
dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig
bezwaarschrift worden aangezien.
Art. 14 – De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst
van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt
negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen
maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door
een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 15 – Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de
deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient
bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
Art. 16 – Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en
provinciebelastingen 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
25,00 euro;
•
50 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van
55,00 euro;
•
100 % van de ontdoken belasting bij een derde en volgende overtreding, met een
minimum van 105,00 euro.
Het bedrag van de belastingverhoging wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
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Art. 18 – Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2014.

De Provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

12. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op jachtverloven
en jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2014 / 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 5 december 2013, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op jachtverloven en
jachtvergunningen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
financiering,
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde voor algemene
(get.) Carl VEREECKE

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 14 maart 2013, inzonderheid Deel II - Hoofdstuk 4 – Belastingverordening op
jachtverloven en jachtvergunningen;
-de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
-de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
-het voorstel van de deputatie;
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.
BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 — 2014

49

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

Art. 2 – Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2014.

De Provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

13. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2014 / 484.01
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 5 december 2013, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2014 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
financiering,
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde voor algemene
(get.) Carl VEREECKE

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 14 maart 2013, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen op de onroerende
voorheffing;
- de begrotingsnoodwendigheden van de provincie;
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen;
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
- de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- op voorstel van de deputatie;
BESLUIT :
Artikel 1 : Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de
provincie, wordt voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355)
vastgesteld.
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Artikel 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2014.
De Provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

14. Heffing voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op tweede
verblijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2014 / 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 5 december 2013, houdende heffing
voor het aanslagjaar 2014 van een Provinciebelasting op tweede verblijven.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
financiering,
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde voor algemene
(get.) Carl VEREECKE

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 14 maart 2013, 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;
-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.
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Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder
of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor
bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s,
weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet
ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Worden niet als tweede verblijf beschouwd:
-

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

Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer
het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt
ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een WestVlaamse gemeente.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd
door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd.
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 116,00 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. 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
werkdag 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.
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Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig
bezwaarschrift worden aanzien.
Art. 11 – De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst
van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden
kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een
vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 12 – Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de
deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient
bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
Art. 13 – Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en
provinciebelastingen 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 2014.
De Provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

15. Hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen
Dienst en referte : Financiën: 2013/MD/1
Brugge, 5 november 2013
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 oktober 2013, houdende
heffing van een tariefreglement voor de recuperatie van kosten voor
herinneringen bij niet-fiscale vorderingen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De Adviseur,

De gedeputeerde voor
algemene financiering ,

Mieke DECEUNINCK

Carl VEREECKE
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HERNIEUWEN VAN HET TARIEFREGLEMENT
VOOR DE RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR HERINNERINGEN BIJ NIET-FISCALE
VORDERINGEN
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 27 september 2012 inzake de recuperatie van kosten voor het
versturen van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen dat eindigt op
31 december 2013;
- 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 2014 tot en met 31 december 2019 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,
(get.) Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
(get.) Eliane SPINCEMAILLE

16. VASTSTELLING van de 4de budgetwijziging van het budget 2013
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2013-04
Brugge, (Datum)
VASTSTELLING 4de BUDGETWIJZIGING 2013
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 23 december 2013 houdende
vaststelling van de vierde wijziging van het budget 2013.
Met de meeste hoogachting
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De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE
BUDGETWIJZIGING 2013 (BW 2013/04)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 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, gewij¬zigd 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 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
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 gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
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. 12 november);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 28 november 2013).

BESLUIT:
Artikel 1 :
De provincieraad keurt de vierde budgetwijziging 2013 goed (BW 2013/04).
Art. 2 :
In toepassing van artikel 151 van het provinciedecreet van 9 november 2005 neemt de
provincieraad kennis van de goedgekeurde tweede en derde interne kredietaanpassing (IKA
2013/04 en IKA 013/05) waarbij exploitatiekredieten verschoven werden tussen ontvangsten
en uitgaven zonder een invloed te hebben op het saldo van de exploitatierubrieken van de
financiële nota bij het budget 2013 (inclusief de derde budgetwijziging 2013).
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS
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17. VASTSTELLING van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2014/Budget
VASTSTELLING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2014
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 5 december 2013 houdende
vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 december 2013 .
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. 23 december 2013 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Lijst van de besluiten van de Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
27/02/2014
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 februari 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.

Goedkeuring van het nieuw gebruiksreglement PSNC De Gavers

2.
Goedkeuring van de overeenkomst tot overdracht van de bedrijfstak ‘provinciale
sportpromotie’ tussen de provincie en de vzw West-Vlaamse Sportpromotie en van de
uittreding van de provincie uit de vzw
3.

Goedkeuren van de wijziging van de personeelsformatie

4.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht van werken:
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vernieuwen hoogspanningscabine in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk met raming
ten bedrage van 184.750 euro excl. BTW
5.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: volledige restauratie van de Steenakkermolen te LangemarkPoelkapelle inclusief het molentechnische onderdeel
6.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: bouwkundige restauratie van de molenromp van de Sint-Karelsmolen
te Veurne
7.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond gelegen te Zwevegem
aan de Trimaarzate
8.
Verlenen van machtiging tot ruil van onroerende goederen te Moorslede i.f.v. de
Stroroute
9.
Verlenen van machtiging tot aankoop van 2 percelen grond ter uitbreiding van het
provinciedomein De Gavers
10.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond ter uitbreiding van het
provinciedomein De Gavers
11.
Goedkeuren van de raamovereenkomst Transfo Zwevegem tussen de gemeente
Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en Leiedal
12.
Verlenen van gunstig advies aan de erkenning van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Kyrillos en Methodios in Oostende
13.
Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van jeugdwerk
en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
14.
Aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers voor de adviescommissie voor de
toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen
welzijn
15.
Verlenen van instemming met de uitvoering van het inrichtingsplan NieuwenhoveGruuthuyse in het kader van het landinrichtingsproject mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge
16.
Akte nemen van het protocol tussen de Vlaamse overheid en de 5 provincies inzake
sociale economie
17.
Goedkeuren van de wijziging van art.11 van het besluit van de provincieraad van
23/5/2013 houdende goedkeuring van het provinciaal impulsreglement voor de toekenning
van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale domeinen welzijn
19. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het provinciaal reglement voor
financiele tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden
Dienst en referte: Welzijn
Brugge, 16/01/2014
Mevrouwen,
Mijnheren,
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In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissing van 23 december 2013 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende goedkeuring van het provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor
initiatieven in het Zuiden
Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/pnzc/Pages/default.aspx of via mail op het adres
pnzc@west-vlaanderen.be
Hoogachtend,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor
Cultuur en Welzijn,
Myriam Vanlerberghe

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT VOOR FINANCIELE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN IN HET ZUIDEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen) en 193
(adviesraden);
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige
subsidies;
- Het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid
inzonderheid;
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 betreffende de
controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;
- het feit dat het “Provinciaal reglement voor de subsidiering van projecten in het zuiden”
afloopt op 31 december 2013
- het voeren van een projectenbeleid sinds 1971;
- het bereiken en behouden van de 0.7% norm sinds 1990;
- de goedkeuring van de groeilijn voor de stijging van het budget voor rechtstreekse steun
aan projecten in het Zuiden tot 1% van de gewone begroting in 2015
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Het reglement : “provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het
zuiden” wordt goedgekeurd
Art. 2:
Het “Provinciaal reglement voor de subsidiering van projecten in het zuiden” dd 01/01/2011
wordt hierbij opgeheven.
Art. 3 :
Het reglement : “provinciaal reglement toelage om noord-zuidevenementen te ondersteunen”
treedt in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019
BIJLAGE
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PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR FINANCIELE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN
IN HET ZUIDEN
1. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen
Artikel 1:
Binnen de perken van het budget verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan
initiatieven in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen:
-initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken
-de realisatie van de Millenniumdoelstellingen bevorderen
-het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen zelf verstevigen.
Artikel 2:
Het Zuiden: landen die voorkomen op de lijst van de Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking (DAC) die om de drie jaar wordt vastgelegd door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
De 3de pijler: de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en instellingen voor hoger
onderwijs
4de pijler: alle initiatieven die niet tot de andere drie pijlers1 van de
ontwikkelingssamenwerking behoren’. (o.a; missionarissen, ontwikkelingsinitiatieven van
bedrijven, werkgroepen, comités, vriendengroepen, steungroepen, scholen,
jeugdverenigingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, vakbonden… )
1 Ter info : naast de 3de en 4de pijler is er ook de 1ste pijler: bilaterale samenwerking en de
2de pijler: multilaterale samenwerking
Artikel 3
Binnen de perken van het budget zijn er 4 soorten tussenkomsten:
1. Investeringssubsidie
a. voor het verwerven van afschrijfbare kapitaalgoederen (grond, gebouwen, installaties,
uitrusting, machines …). Deze subsidie kan aangevraagd worden door 4de pijler organisaties
b. voor de heropbouw na een noodsituatie in het Zuiden. Deze subsidie kan aangevraagd
worden door 3de en 4de pijler organisaties.
2. Projectsubsidie voor een in ruimte en tijd afgebakend initiatief (maximum 3 jaar). Deze
subsidie kan aangevraagd worden door 4de pijler organisaties.
3. Tussenkomst op basis van een overeenkomst. Deze ondersteuning voor structurele acties
en/of projecten op basis van een overeenkomst met de provincie loopt voor een bepaalde
duur en met resultaatsverbintenissen op maat. Deze subsidie kan aangevraagd worden door
samenwerkingsverbanden bestaande uit 3de pijler organisaties en/of 4de pijler organisaties
evenals met samenwerkingsverbanden met derden zoals lokale besturen en/of instellingen
voor hoger onderwijs. Pijler-overschrijdende samenwerking is een meerwaarde. Deze
ondersteuning kan aangevraagd worden voor zowel programma’s als projecten; of naar
aanleiding van een oproep gelanceerd door het provinciebestuur zelf.
4. Noodhulp voor het voldoen aan de basisbehoeften van groepen die worden geconfronteerd
met niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en/of met de
verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood,
vluchtelingenstromen of epidemieën. Deze noodhulp kan aangevraagd worden door 3de pijler
organisaties die gespecialiseerd zijn in noodhulp.
De aanvrager dient vooraf een keuze te maken welk soort ondersteuning aangevraagd wordt.
Enkel categorie 1 en 2 kunnen gecombineerd aangevraagd worden. Aanvragen voor categorie
1 en 2 gebeuren via een specifiek aanvraagformulier.
2. Hoofdstuk 2: Voorwaarden i.v.m. het initiatief
2.1. Basisvoorwaarden voor alle subsidies aan initiatieven in het zuiden
Artikel 4:
Een initiatief in het Zuiden moet voldoen aan volgende voorwaarden:
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• het uiteindelijke doel hebben om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
leefomstandigheden en/of de maatschappelijke positie van een groep mensen;
• uitgevoerd worden door een lokale organisatie in het zuiden;
• uitgevoerd worden in een land dat voorkomt op de lijst van de Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO);
• voor iedereen toegankelijk zijn of gericht zijn op een duidelijk afgebakende doelgroep.
Artikel 5:
De organisatie in West-Vlaanderen die een subsidieaanvraag indient, met uitzondering voor
de aanvragers van noodhulp, moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• een feitelijke vereniging of vzw zijn met contactpersoon in West-Vlaanderen of een
samenwerkingsverband met en/of tussen gemeenten en/of instellingen voor hoger onderwijs;
• voor dit initiatief een organisatie in het Zuiden vertegenwoordigen die het initiatief
realiseert;
• een draagvlak hebben in West-Vlaanderen door het opzetten van sensibiliserende en/of
educatieve acties in functie van het initiatief; en bijdragen tot een correcte beeldvorming over
het zuiden en internationale solidariteit;
• een eigen rekeningnummer hebben in België;
• eigen materiële, logistieke en/of financiële inbreng hebben in het initiatief.
Artikel 6:
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
• reis- en verblijfskosten
• studiebeurzen
• kosten gemaakt voor de datum dat het project ingediend wordt
• kosten die eigen zijn aan de reguliere, permanente of gewone werking van de organisatie in
het zuiden.
Artikel 7:
Initiatieven in het zuiden dienen, naast duidelijke omschrijving van doelstellingen en
doelgroep, aandacht te hebben voor de criteria zoals hieronder opgesomd. De bevoegde
adviescommissie (art.13 en 14) houdt met volgende criteria rekening om de inhoudelijke
kwaliteit van het initiatief te beoordelen in functie van de geformuleerde doelstellingen en een
advies te formuleren.
• Het initiatief biedt een antwoord op lokaal vastgestelde basisbehoeften.
• Het initiatief levert een bijdrage tot maatschappelijke emancipatie.
• De doelgroep participeert aan het tot stand komen van het initiatief.
• Het initiatief wordt democratisch bestuurd.
• Er is aandacht voor toegankelijkheid: fysieke bereikbaarheid, financiële drempels,
begrijpbare informatie…
• Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van het initiatief zowel in de opstartfase als na
beëindiging.
• Het initiatief streeft naar duurzaamheid.
• Er is aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
• Het initiatief heeft een multidisciplinair karakter.
• Er is samenwerking met andere partners en/of aandacht voor netwerking.
• Er is een evolutie in de initiatiefaanvragen van de indieners.
• Conclusies worden getrokken uit (leer-)processen van vorige initiatieven.
• De schaalgrootte van het initiatief is relevant.
• Er is een uitgewerkte en realistische fasering/planning.
• Er is een degelijke en realistische begroting.
• Er is een realistische verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde subsidie.
• Er is een realistische verhouding tussen de kosten en de baten van het gehele initiatief.
• Er is een financiële of logistieke inbreng van de lokale organisatie en/of doelgroep in het
zuiden.
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• Er zijn andere inkomstenbronnen.
2.2. Specifieke voorwaarden voor investeringssubsidies aan initiatieven in het zuiden
Artikel 8:
• Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van de grond waarop de infrastructuur wordt
gebouwd of van het goed dat aangekocht wordt.
• Er is een duidelijk plan van de site waarop gebouwd zal worden, met inplantingsplan van de
gebouwen.
• Er is een overzicht van de kosten in functie van het project. Deze kostenraming is
opgemaakt in de lokale munt en moet omgerekend worden in euro (op moment van
indiening). Voor bedragen van meer dan 5000 euro moeten externe offertes bijgevoegd
worden in de lokale munt en omgerekend worden in euro (op moment van indiening)
• Er is materiele, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking.
• De subsidiering voor investeringen kan over maximum 3 schijven van maximum 20.000 €
gespreid worden met een maximum van 75 % van de totale kost. De deputatie bepaalt het
totale bedrag van de subsidie en het eventuele aantal schijven, op basis van de geraamde
kosten en van de onder artikel 7 vermelde criteria.
2.3. Specifieke voorwaarden voor projectsubsidies aan initiatieven in het zuiden
Artikel 9:
• Een overzicht van de geplande stappen en activiteiten wordt bijgevoegd.
• De stappen die zullen worden ondernomen om het project op te volgen en over te dragen
aan de lokale organisatie zijn duidelijk.
• Er is duidelijkheid over de duurzaamheid van het project zelf en van de resultaten na het
beëindigen van het project.
• Er is een overzicht van de werkingskosten, gebruiksgoederen, personeelskosten, kleine
investeringskosten en andere kosten in functie van het project. Deze kostenraming is
opgemaakt in de lokale munt en moet omgerekend worden in euro (op moment van
indiening).
• Loonkosten komen enkel in aanmerking als ze voldoen aan alle volgende voorwaarden:
-het betreft lonen in het Zuiden
-voor het inhuren van expertise, noodzakelijk voor het slagen van het initiatief
-deze noodzaak is in tijd afgebakend.
• Er is materiele, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking.
• Deze subsidiering kan over maximum 3 schijven van maximum 10.000 € gespreid worden
met een maximum van 75 % van de totale kost van het project.
• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie en het eventuele aantal schijven, op
basis van de geraamde kosten en van de onder artikel 7 vermelde criteria.
2.4. Specifieke voorwaarden voor een tussenkomst op basis van een overeenkomst
Artikel 10
• De deputatie kan een overeenkomst afsluiten voor het opzetten van specifiek regio- of
themagebonden werking in het zuiden, het stimuleren van professionele ondersteuning en
ervaringsuitwisseling voor 4de pijlerorganisaties in het zuiden en/of het stimuleren van de
samenwerking tussen 3de en 4de pijlerinitiatieven in het zuiden.
• De deputatie kan hiervoor een oproep lanceren en het bedrag van de provinciale
tussenkomst vastleggen.
• Samenwerkingsverbanden bestaande uit 3de pijler organisaties en/of 4de pijler organisaties
evenals met samenwerkingsverbanden met derden zoals lokale besturen en/of instellingen
voor hoger onderwijs kunnen een gemotiveerd voorstel voor structurele acties en/of
projecten, bij voorkeur door samenwerking, in het zuiden formuleren. Dit voorstel bevat een
duidelijke opgave van de algemene doelstellingen, de specifieke projectdoelen, de verwachte
resultaten, acties en activiteiten, budget en personeelsinzet.
• De deputatie bepaalt de duur van de overeenkomst, het totale bedrag van de subsidie en
het eventuele aantal schijven.
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2.5. Specifieke voorwaarden voor noodhulp in het zuiden
Artikel 11
• Voor de aanvraag van noodhulp moet geen projectaanvraagformulier ingediend worden, een
gemotiveerde vraag volstaat.
• De noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld voor de aankoop en levering van
levensnoodzakelijke producten (voedsel, geneesmiddelen, onderdak, redding apparatuur…).
• Noodhulp wordt verleend aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst, geslacht,
leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging.
• Beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en uitsluitend in
functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers.
• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie.
3. Hoofdstuk 3: Procedure, uitbetaling en controle subsidiëring
3.1. De procedure
Artikel 12:
De aanvraag voor een tussenkomst:
• gebeurt in het Nederlands
o voor een investerings- en/of projectsubsidie: op het daartoe bestemde formulier te
downloaden van de website of aan te vragen in het PNZC,
o voor ondersteuning op basis van een overeenkomst na een oproep vanuit de provincie of op
basis van een gemotiveerde vraag,
o voor noodhulp: via een gemotiveerde vraag;
• dient gericht te worden aan de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciaal
Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22, te 8800 Roeselare;
• wordt ingediend bij het provinciebestuur vóór de aanvang van het initiatief. Kosten komen
pas in aanmerking voor betoelaging, indien ze gemaakt zijn na de datum van volledige
indiening van de aanvraag.
• De aanvraag voor een investerings- of projectsubsidie of voor een tussenkomst op basis van
een overeenkomst gebeurt vóór 1 april of 1 oktober.
• Aanvragen voor noodhulp kunnen altijd ingediend worden.
• Onvolledige aanvragen worden niet voorgelegd aan de adviescommissie.
3.1.1. Verloop van een dossier voor subsidies aan initiatieven in het zuiden
Artikel 13:
De aanvraag, met uitzondering van de aanvragen voor noodhulp, wordt voorgelegd aan een
commissie, die advies uitbrengt aan de deputatie over goedkeuring, het eventuele
subsidiebedrag en de eventuele opsplitsing in meerdere schijven.
De adviescommissie brengt advies uit op basis van vastgelegde criteria (cfr. Artikel 7).
Artikel 14:
De aanvrager kan worden uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie.
De adviescommissie, aangesteld door de deputatie, is samengesteld uit
• personeelsleden van de dienst;
• maximum 5 externe deskundigen;
• 3 waarnemers aan te duiden door de Provincieraad.
Er dienen steeds minstens 3 externe deskundigen aanwezig te zijn om geldig advies uit te
brengen.
Ten hoogste twee derde van de leden van de commissie is van hetzelfde geslacht en er wordt
steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit in ervaringen betreffende continenten
en thema’s.
De deputatie bekrachtigt om de 6 jaar de nieuwe samenstelling van de commissie. De termijn
van de samenstelling van de commissie volgt de legislatuur van de provincie + 1 jaar.
Aanvragen voor noodhulp worden direct aan de deputatie overgemaakt.
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De deputatie brengt de aanvrager en de leden van de adviescommissie op de hoogte van de
gemotiveerde beslissing.
3.2. De uitbetaling
Artikel 15:
Indien de subsidie voor het initiatief uit één schijf bestaat, wordt de subsidie uitbetaald met
een voorschot van 80 % en een saldo van 20 % van het toegekende bedrag. Dit saldo wordt
pas uitbetaald nadat voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 16.
Indien aan het initiatief een tweede of derde schijf toegekend wordt, wordt enkel voor de
laatste schijf een voorschot van 80 % betaald en een saldo van 20% nadat voldaan is aan de
voorwaarden vermeld in artikel 16. De voorafgaande schijven worden integraal als voorschot
uitbetaald.
De uitbetaling gebeurt op een Belgische rekening, op naam van de aanvragende organisatie.
De aanvragende organisatie is verantwoordelijk om het bedrag over te schrijven naar het
buitenland op eigen kosten.
Artikel 16:
Volgende documenten moeten worden voorgelegd, voordat een tweede of derde schijf kan
worden uitbetaald en voordat de uitbetaling van het saldo (bij afsluiting van een initiatief) kan
gebeuren:
• een bewijs van overschrijving van de subsidie naar het initiatief in het zuiden en/of in geval
van aankoop van goederen, een bewijs van aankoop en een bewijs dat de goederen in het
initiatief geleverd werden;
• een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten, samen met de vermelding waar alle
facturen en bewijzen bijgehouden worden;
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het initiatief weergeeft,
ondersteund met fotomateriaal;
• een verslag van de concrete educatieve/sensibiliserende acties in verband met dit initiatief
in West-Vlaanderen en van de eventuele financiële acties in West-Vlaanderen.
Deze documenten moeten worden ingediend binnen de 2 jaar na goedkeuring van de vorige
schijf.
Artikel 17:
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op
drukwerk, website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties,
evenementen, …die georganiseerd worden in functie van het initiatief.
3.3. Controle
Artikel 18:
De deputatie kan door de administratie alle controle en nazicht laten uitoefenen met het oog
op de juistheid der verstrekte gegevens.
Artikel 19:
Indien het goedgekeurde initiatief of de noodhulp niet kan plaatsvinden of indien de gegevens
die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn, brengt de aanvragende organisatie de
provincie daarvan onmiddellijk op de hoogte. Elke wijziging kan aanleiding geven tot een
vernieuwde advisering en goedkeuring.
Artikel 20:
Het subsidiebedrag kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden indien:
• de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel;
• de subsidie frauduleus aangewend wordt;
• de kosten niet verantwoord kunnen worden binnen de in artikel 16 vermelde termijn, met
uitzondering van noodhulp.
Bovendien wordt de aanvragende organisatie indien de subsidie niet benut werd voor het doel
of er sprake is van fraude uitgesloten van elke provinciale subsidie voor minimum de
daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie in verband met de
terugvordering.
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Indien de verleende subsidie de gemaakte kosten overstijgt, zal het teveel ontvangen
teruggevorderd worden.
4. Hoofdstuk 4: Slotbepalingen
Artikel 21:
De deputatie doet uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet voorzien zijn in dit
reglement.
Artikel 22:
Subsidieaanvragen die nog werden ingediend in het kader van het “Provinciaal reglement voor
de subsidiering van projecten in het zuiden” dd 01/01/2011 en die ingediend worden vóór of
nog in behandeling zijn op 31/12/2013 worden verder behandeld overeenkomstig de
voorwaarden en procedure van dit regelement.
20. Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het provinciaal reglement :
toelage om Noord-Zuidevenementen te ondersteunen
Dienst en referte: Welzijn
Mevrouwen,
Mijnheren,
In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissing van 23 december 2013 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende goedkeuring van het reglement Toelage voor het ondersteunen van NoordZuidevenementen
Voor nadere inlichtingen kan men terecht op de provinciale website http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/pnzc/Pages/default.aspx of via mail op het adres
pnzc@west-vlaanderen.be
Hoogachtend,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor
Cultuur en Welzijn,
Myriam Vanlerberghe

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT : TOELAGE OM NOORD-ZUIDEVENEMENTEN TE ONDERSTEUNEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen)
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige
subsidies (artikel 4);
- Het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid
inzonderheid artikel 13;
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 betreffende de
controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;
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- het feit dat het “Provinciaal reglement :toelage om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid tav andere culturen te verhogen ” dd23
september 2010 afloopt op 31 december 2013
- de functie van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum om het educatief werk van organisaties,
groepen en individuen die actief werken aan de Noord-Zuidverhouding en duurzame
ontwikkeling te ondersteunen en bevorderen;
- het doel van het provinciaal Noord-Zuidbeleid om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid tav andere culturen in West-Vlaanderen te
verhogen
- het voorstel van de deputatie
BESLUIT:
Artikel 1:
Het reglement : “provinciaal reglement toelage om noord-zuidevenementen te ondersteunen”
wordt goedgekeurd
Art. 2:
Het reglement : “provinciaal reglement toelage om noord-zuidevenementen te ondersteunen”
treedt in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019
Het Provinciaal reglement toelage om noord-zuidevenementen te ondersteunen wordt
opgenomen als bijlage
BIJLAGE
PROVINCIAAL REGLEMENT :
TOELAGE OM NOORD-ZUIDEVENEMENTEN TE ONDERSTEUNEN
Art. 1 - Doelstellingen
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget, het
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid in West-Vlaanderen t.a.v.
andere culturen verhogen.
Het provinciebestuur wil evenementen ondersteunen in West-Vlaanderen die de bezoeker op
een laagdrempelige manier informeren en sensibiliseren over Noord-Zuidthema’s en
ontwikkelingssamenwerking.
Art. 2 - Toepassingsgebied
Voor de subsidies in het kader van dit reglement komen in aanmerking: lokale openbare
besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw’s en feitelijke organisaties. De
aanvragende organisatie moet werkzaam zijn in West-Vlaanderen en/of initiatieven
ontwikkelen ten gunste van de vergroting van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
en verdraagzaamheid t.a.v. andere culturen in West-Vlaanderen.
Art. 3 – Ontvankelijkheid
Aanvragen worden als onontvankelijk beschouwd wanneer ze:
• voor hetzelfde voorwerp, reeds gesubsidieerd worden door een ander provinciaal reglement;
• een hoofdzakelijk winstgevend oogmerk hebben of georganiseerd worden door een
commerciële organisatie;
• als doel hebben om fondsen te werven voor een bepaald project of campagne;
• hoofdzakelijk gericht zijn op ledenwerving;
• de controle van de Provincie niet aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking van de
activiteiten.
Art. 4 - Voorwaarden
Een aanvraag moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• het evenement informeert en sensibiliseert op een creatieve en laagdrempelige manier
bezoekers over Noord-Zuidverhoudingen, Noord-Zuidthema’s, wereldburgerschap en
verwante thema’s;
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• het evenement vindt plaats in de provincie West-Vlaanderen;
• het evenement heeft een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling;
• de aanvrager voert een duidelijke en ruime publiciteit in minimum 3 West-Vlaamse
gemeenten;
• het evenement is voor iedereen toegankelijk eventueel mits een billijke persoonlijke
financiële bijdrage;
• het evenement richt zich naar de brede bevolking en niet enkel naar de eigen leden van de
organisatie of koepel;
• het evenement beoogt een bereik van minimum 1.000 bezoekers;
• het evenement gaat door op 1 of meerdere dagen. Als verschillende informatieve en
educatieve activiteiten verspreid zijn over meer dan een week, dan moet er wel een duidelijke
link met een gemeenschappelijk thema of project zijn.
Art. 5 - Criteria
De deputatie beslist op basis van volgende criteria:
• de initiatiefnemer besteedt aandacht aan de inhoud van het evenement en schakelt
kwalitatief sterke werkwinkels, tentoonstellingen,… in. Activiteiten die opgenomen zijn in het
aanbod van Kleur Bekennen strekken tot aanbeveling;
• de initiatiefnemer zorgt voor een gezond evenwicht tussen animatieve en educatieve
activiteiten;
• in functie van een zo groot mogelijk bereik strekt een breed samenwerkingsplatform tot
aanbeveling;
• het evenement wordt op een duurzaam verantwoorde manier opgezet. Er is aandacht voor
afval verminderen en voorkomen, duurzame catering, verminderen van energie en water,
duurzame communicatie, stimuleren van duurzame mobiliteit;
• het evenement richt zich ook op jongeren en/of jongerenorganisaties om hen op een
hedendaagse manier warm te maken voor ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid.
Art. 6 - Verloop van het dossier
§ 1 De aanvraag van een subsidie dient ten laatste drie maanden voor de aanvang van het
evenement op de daartoe bestemde formulieren gericht te worden aan de deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen, p/a Provinciaal Noord-Zuid Centrum, Hugo Verrieststraat 22,
8800 Roeselare. De personeelsleden van het PNZC staan ter beschikking voor begeleiding bij
de voorbereiding van de aanvraag. Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde begroting van
inkomsten, uitgaven en eventuele andere subsidiekanalen toegevoegd.
§ 2 De deputatie bepaalt een maximumsubsidie, op basis van de geraamde kosten en van de
onder artikel 4 en 5 vermelde criteria.
De subsidie heeft betrekking op informatieve, educatieve en culturele activiteiten op het
evenement zelf. De subsidie heeft geen betrekking op huur van zalen of terreinen, drukwerk,
catering, praktische omkadering, huur klank en licht, EHBO-standen. De kostprijs van
muziekoptredens, theater- of filmvoorstellingen kan max voor de helft van het totale
subsidiebedrag ingebracht worden. De subsidie van de Provincie West-Vlaanderen bedraagt
max. 50% van de reële kosten die in aanmerking komen met een maximum van 5.000 euro.
Voor initiatieven die opgestart en gedragen worden door jongeren en/of jongerenorganisaties
wordt de subsidie opgetrokken tot max. 75% van de reële kosten die in aanmerking komen
met een maximum van 5.000 euro.
De deputatie brengt de gemotiveerde beslissingen ter kennis aan de aanvrager. De uitbetaling
gebeurt op een rekening, op naam van de initiatiefnemende organisatie.
§ 3 De deputatie kan door de administratie nazicht laten uitoefenen met het oog op de
juistheid der verstrekte gegevens.
Het evenement moet vrij toegankelijk zijn voor inspectie door personeelsleden van het
Provinciaal Noord-Zuid Centrum.
§ 4 Op het evenement moet de begunstigde de ruimte geven voor het opzetten van een al
dan niet bemande informatiestand van het provinciebestuur.
§ 5 Na afsluiting van het evenement moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het evenement weergeeft
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• facturatie van de informatieve, educatieve en culturele activiteiten (gebundeld en met een
overzichtsstaat)
• het verslagformulier provinciale herkenbaarheid volledig ingevuld en ondertekend en met de
nodige bewijsstukken.
Deze documenten dienen te worden ingediend binnen de twee maanden, volgend op de
vooraf bepaalde einddatum van het evenement.
Na het indienen van deze bewijsstukken wordt de subsidie uitbetaald.
Art. 7 - Return voor de provincie
In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op
drukwerk, website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties,
evenementen,…
21. Provinciaal reglement betreffende de subsidiering van jeugdwerk en
jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
Dienst en referte : Welzijn
Mevrouwen,
Mijnheren,
In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissing van 23 mei 2013 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende de invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiering van
jeugdwerk en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website http://www.westvlaanderen.be/KWALITEIT/WELZIJN/Pages/default.aspx of via mail op het adres
Bieke.depoorter@west-vlaanderen.be of peter.velle@west-vlaanderen.be
Hoogachtend,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,
Patrick Delanoeye

De gedeputeerde voor
Cultuur en Welzijn,
Myriam Vanlerberghe

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIERING VAN JEUGDWERK EN
JEUGDDIENSTVERLENING VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE JONGEREN
Beslissing van de provincieraad van 27/02/2014
Hoofdstuk 1 Organisaties & samenwerkingsverbanden
Artikel 1
Doel:
De Provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden in dit reglement bepaald en binnen
de perken van de daartoe op het actieplan ingeschreven en beschikbare budgetenveloppe,
subsidies toekennen aan organisaties of samenwerkingsverbanden die een inclusief vrije
tijdsaanbod opzetten voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun
thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op
achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen.
Het beschikbare krediet wordt tussen organisaties en samenwerkingsverbanden enerzijds en
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden anderzijds verdeeld volgens een verdeelsleutel
die door de deputatie wordt vastgesteld en bij de aanvang wordt bepaald op 90% voor
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organisaties en samenwerkingsverbanden en 10% voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Artikel 2
Subsidiecriteria:
1. de doelgroep zijn kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun
fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting
op een of meerdere levensdomeinen;
2. het aanbod vindt plaats in West-Vlaanderen en is inclusief van aard, met andere woorden
er wordt minstens gewerkt met kinderen en jongeren uit de doelgroep zoals omschreven in
art. 2, punt 1;
3. de aanvrager is een organisatie of samenwerkingsverband zonder winstoogmerk met
maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen
4. de organisatie of het samenwerkingsverband heeft een permanente werking met minimum
300 werkingsuren gespreid over minimum 8 maanden, per kalenderjaar;
5. de organisatie of het samenwerkingsverband aanvaardt de controle van de provincie op de
activiteiten en op de aanwending van de subsidies;
6. enkel het ‘hoogste provinciaal niveau’ binnen de organisatie of samenwerkingsverband kan
voor subsidiëring in aanmerking komen;
7. alle bewijsvoering is ten laste van de organisatie of het samenwerkingsverband;
8. de organisatie of het samenwerkingsverband heeft een bovenlokale werking, zoals
omschreven in artikel 3;
9. komen niet in aanmerking:
o alle kinderopvanginitiatieven (voor- of naschoolse);
o initiatieven die als hoofdactiviteit sportactiviteiten organiseren;
o initiatieven in het kader van jongerencultuur
o organisaties waaraan de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van haar jeugdwerkbeleid,
een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die
voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont,
ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit of
voor een afgescheiden deelactiviteit.
Artikel 3
Bovenlokale werking:
De organisatie of het samenwerkingsverband kan aantonen dat deelnemers uit minstens vier
verschillende gemeenten worden bereikt en participeren aan het aanbod.
Artikel 4
De organisaties of samenwerkingsverbanden, die voldoen aan de subsidiecriteria, kunnen een
‘basissubsidie’ en een ‘omkaderingssubsidie’ verwerven.
Na aftrek van de basissubsidies (artikel 5) van het beschikbaar budget, wordt het saldo
evenredig verdeeld overeenkomstig de ingebrachte kosten voor omkadering (artikel 6).
Artikel 5
Basissubsidie:
Een basissubsidie wordt toegekend voor een secretariaatswerking in een in West-Vlaanderen
gevestigd contactpunt. Bewezen kosten voor een in West-Vlaanderen gevestigd contactpunt
worden jaarlijks gesubsidieerd voor maximaal 50 % en met een maximum van 5.000 euro per
organisatie. Per organisatie wordt slechts aan één contactpunt de basissubsidie toegekend.
Als er meerdere contactpunten voor eenzelfde organisatie zijn, wordt de basissubsidie
evenredig verdeeld. Een secretariaat dat in West-Vlaanderen gevestigd is, is vrij toegankelijk
voor zijn leden en het publiek gedurende minstens acht uren per week, gespreid over de
kantoor- en vrije tijdsuren. Deze openingsuren
hebben een permanent karakter en worden algemeen bekend gemaakt.
Deze subsidie wordt uitbetaald na controle door de administratie van de stukken zoals
vermeld in artikel 8.
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Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het
aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is.
Artikel 6
Omkaderingssubsidie:
Indien de organisatie personeel in dienst heeft om het aanbod zoals omschreven in artikel 1
te realiseren, kan een omkaderingssubsidie worden bekomen. De omkaderingstoelage
bedraagt jaarlijks maximum 75 % van het bedrag van de loonlasten vermeld op de loonfiche.
Per werknemer dient een kopie van de loonfiche(s) 281.10 (in te dienen voor de belastingen)
te worden bezorgd, uitgereikt ten behoeve van de administratie der directe belastingen.
Het aantal in aanmerking komende werknemers wordt per organisatie beperkt tot max. 5
voltijdsequivalenten, waarbij 1 VTE wordt begrensd op 50.000 euro.
Deze subsidie wordt uitbetaald via een voorschot (75%) – saldo (maximum 25%) systeem.
Het voorschot van 75% wordt uitbetaald aan het begin van het werkingsjaar op basis van de
werking van het voorbije werkingsjaar. Na het indienen en controle door de administratie van
de stukken zoals vermeld in artikel 8 wordt het saldo uitbetaald.
Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bij een interprovinciale werking wordt
de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie
werkzaam is.
Artikel 7
Subsidie voor startende werkingen:
Een opstartsubsidie kan voor maximum één jaar toegekend worden, aan de organisatie die
nog niet voldoet aan de in artikel 2 gestelde subsidiecriteria voor de bovenlokale werking en
de permanente werking met minimum 300 werkingsuren per kalenderjaar, gespreid over
minimum 8 maanden, als uit een meerjarenplan blijkt dat de organisatie binnen het jaar zal
voldoen aan de provinciale criteria tot subsidiëring.
Het meerjarenplan moet een omschrijving geven van: de doelstelling van de organisatie, de
actuele werking, spreiding en doelgroep, stappenplan over de komende jaren en financiële
balans.
Inzake subsidiecriteria moet de opstartende organisatie slechts 150 werkingsuren aantonen
en een bovenlokale werking in twee gemeenten.
De subsidie wordt op dezelfde wijze berekend als de ‘omkaderingssubsidie’ waarvan sprake in
artikel 6.
Na het aanvaarden, door de deputatie, van het meerjarenplan, wordt een voorschot
overgemaakt aan de startende organisatie.
Deze subsidie wordt uitbetaald via een voorschot (75%) – saldo (maximum 25%) systeem.
Het voorschot van 75% wordt uitbetaald aan het begin van het werkingsjaar op basis van de
jaarplanning voor de werking van het lopende werkingsjaar. Na het indienen en controle door
de administratie van de stukken zoals vermeld in artikel 8 wordt het saldo uitbetaald.
Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Artikel 8
Aanvraag:
Bij de aanvraag moet een inhoudelijk en financieel werkingsverslag (met loonfiches) over de
activiteiten van het voorbije kalenderjaar gevoegd worden (in het geval van bestaande
werkingen), dan wel de meerjarenplanning (in het geval van startende werkingen). Hierin
moet o.a. aangetoond worden dat voldaan wordt aan de subsidiecriteria. Bewijsstukken voor
de gemaakte kosten moeten ter beschikking gehouden worden en kunnen ter controle worden
opgevraagd door de provinciale administratie.
Het subsidiedossier moet ingediend worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier
(zowel digitaal als op papier), vergezeld van alle stukken waaruit moet blijken dat de
organisatie voldoet aan de bepalingen van het reglement, uiterlijk op 31 maart, van het
beschouwde kalenderjaar, bij : ‘de Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III laan 41, 8200 St.-Andries, t.a.v. de dienst Welzijn.´
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Artikel 9
Toepassing:
1. De subsidies verkregen via dit reglement, mogen alleen worden aangewend ten voordele
van de activiteiten van de gesubsidieerde organisatie voor de doelgroep.
2. Een organisatie of samenwerkingsverband, dat een subsidie ontvangt met toepassing van
dit reglement kan geen aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal
reglement, voor haar reguliere of permanente werking.
3. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan het
provinciaal reglement herkenbaarheid van 13 mei 2008. Niet voldoen aan deze voorwaarde
kan aanleiding geven tot terugvorderen van (een deel van) het subsidiebedrag.
4. 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.
5. Een subsidie op basis van dit reglement kan door een in aanmerking komende organisatie
voor een eerste maal aangevraagd worden op basis van het werkingsjaar 2014.
Hoofdstuk 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Artikel 10
Doel:
De Provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden in dit reglement bepaald en binnen
de perken van de daartoe op het actieplan ingeschreven en beschikbare budgetenveloppe,
subsidies toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van West-Vlaamse
gemeenten die een (tijdelijk) inclusief vrije tijdsaanbod opzetten voor kinderen en jongeren
die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut
een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen.
Het beschikbare krediet wordt tussen organisaties en samenwerkingsverbanden enerzijds en
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden anderzijds verdeeld volgens een verdeelsleutel
die door de deputatie wordt vastgesteld en bij de aanvang wordt bepaald op 90% voor
organisaties en samenwerkingsverbanden en 10% voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Artikel 11
Subsidiecriteria:
1. de doelgroep zijn kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun
fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting
op een of meerdere levensdomeinen;
2. het aanbod vindt plaats in West-Vlaanderen is inclusief van aard, met andere woorden er
wordt minstens gewerkt met kinderen en jongeren uit de doelgroep zoals omschreven in art.
2, punt 1;
3. de aanvrager is een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder winstoogmerk en
bestaat uit minstens;
- zes West-Vlaamse gemeenten indien het één jeugdwerkinitiatief betreft van twee dagdelen
(d.w.z. morgen-, namiddag- en/of avondactiviteiten);
- drie West-Vlaamse gemeenten indien het twee jeugdwerkinitiatieven betreft van
gezamenlijk vijf dagdelen.
4. het intergemeentelijk samenwerkingsverband aanvaardt de controle van de provincie op de
activiteiten en op de aanwending van de subsidies;
5. alle bewijsvoering is ten laste van het intergemeentelijk samenwerkingsverband;
6. komen niet in aanmerking:
 alle kinderopvanginitiatieven (voor- of naschoolse);
 initiatieven die als hoofdactiviteit sportactiviteiten organiseren;
 initiatieven in het kader van jongerencultuur
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organisaties waaraan de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van haar jeugdwerkbeleid,
een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die
voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont,
ongeacht of die algemene werkingssubsidie wordt toegekend voor de volledige activiteit of
voor een afgescheiden deelactiviteit.

Artikel 12
Subsidie:
De provinciale subsidie aan het samenwerkingsverband bedraagt maximaal 5.000 euro per
jaar en wordt toegekend via het principe van tekortfinanciering. Na aftrek van inkomsten en
de provinciale subsidie, mag het initiatief geen batig financieel saldo leveren.
Gemeentelijke personeelskosten, infrastructuurkosten en duurzame materialen komen niet in
aanmerking voor financiering.
Artikel 13
Aanvraag:
Bij de aanvraag moet een inhoudelijk en financieel werkingsverslag over de activiteiten van
het voorbije kalenderjaar gevoegd worden. Hierin moet o.a. aangetoond worden dat voldaan
wordt aan de subsidiecriteria. Bewijsstukken voor de gemaakte kosten moeten ter
beschikking gehouden worden en kunnen ter controle worden opgevraagd door de provinciale
administratie.
Het subsidiedossier moet ingediend worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier
(zowel digitaal als op papier), vergezeld van alle stukken waaruit moet blijken dat de
organisatie voldoet aan de bepalingen van het reglement, uiterlijk op 31 maart, volgend op
het beschouwde kalenderjaar, bij : ‘de Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 St.-Andries, t.a.v. de dienst Welzijn.
Artikel 14
Toepassing:
1. De subsidie verkregen via dit reglement, mogen alleen worden aangewend ten voordele
van de activiteiten van de gesubsidieerde organisatie voor de doelgroep.
2. De subsidie verkregen via dit reglement gebeurt op een rekening op naam van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband of, mits toestemming van alle deelnemende
gemeenten, op rekening van één van de West-Vlaamse gemeenten.
3. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat een subsidie ontvangt met toepassing
van dit reglement kan geen aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams
provinciaal reglement, voor haar reguliere of permanente werking.
4. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan het
provinciaal reglement herkenbaarheid van 13 mei 2008. Niet voldoen aan deze voorwaarde
kan aanleiding geven tot terugvorderen van (een deel van) het subsidiebedrag.
5. 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.
6. Een subsidie op basis van dit reglement kan door een in aanmerking komende organisatie
voor een eerste maal aangevraagd worden op basis van het werkingsjaar 2014.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3

— 17 juni 2014

22. Prijs voor Muziek 2014 - reglement
23. VASTSTELLING van de 1ste wijziging van het budget 2014 en van het
meerjarenplan 2014-2019
24. Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement van het provinciepersoneel
25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 27 maart 2014.
26. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 30 april 2014.
27. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 22 mei 2014.
28. Ministeriële omzendbrief GPI 79 van 21 februari 2014 betreffende de steun van
het stressteam van de federale politie aan de lokale politiezones met betrekking tot
de opvang en de begeleiding van de personeelsleden, slachtoffer van geweld door
derden, evenals van hun familie
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22. Prijs voor Muziek 2014 - reglement
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal het reglement van de Prijs voor Muziek - Ensemble van de Provincie
West-Vlaanderen 2014, vastgesteld door de deputatie in zitting van 27 maart 2014.
Met de meeste hoogachting
De provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De provinciegouverneur-voorzitter
(get.) Carl Decaluwé

REGLEMENT
Artikel 1. - Wedstrijd
De deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen heeft beslist dat de jaarlijkse Prijs
voor Muziek van de Provincie West-Vlaanderen in 2014 bestemd wordt voor composities voor
ensemble. Onder ensemblemuziek wordt verstaan elke partituur geschreven voor minimum
twee tot maximum 15 instrumenten, om het even in welk muziekgenre.
Artikel 2.- Prijs
De Prijs bedraagt 5.000,00 EUR. Bij niet-toekenning van een Prijs kan het bedrag ervan,
geheel of gedeeltelijk, in aanvullende premies worden omgezet. Voor jong talent kunnen
speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld voor Prijzen en
premies bedraagt 12.500,00 EURO.
Artikel 3. - Deelnemer
De provinciale Prijs Muziek is opengesteld voor alle personen (componisten) die
1.
in West-Vlaanderen geboren zijn
2.
of in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn op datum van de kandidaatstelling.
Teams (bv. samenwerkende componisten) schrijven in als groep van fysieke personen maar
laten zich voor de Prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet
aan art. 3.1 of 3.2.
Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart geldt als bewijs van
geboorteplaats en/of domiciliëring.
Artikel 4. - Werken
Als werk kan in aanmerking komen:
niet uitgevoerd werk
werk uitgevoerd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2014.
Partituren die al eerder bekroond werden met de Prijs of een premie van de Provincie WestVlaanderen komen voor deze wedstrijd niet meer in aanmerking.
Maximum de helft van de ingezonden stukken mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd
voor Muziek op regionaal, federaal of internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op
erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de deelnemingsformulieren).
Elke componist/indiener kan minimum 1 en maximum 5 werken inzenden.
De voertaal van de wedstrijd is het Nederlands.
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Artikel 5. – Samenstelling en ontvankelijkheid van het deelnemingsdossier
Een ontvankelijk deelnemingsdossier bestaat uit:
1.
het volledig ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier
2.
een Curriculum Vitae van de indiener
3.
een fotokopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart
4.
een overzicht van de ingediende partituren/stukken (minimum 1 – maximum 5).
5.
De partituren/stukken (minimum 1 – maximum 5) worden steeds in zes exemplaren
ingediend.
De partituur moet volledig ingediend worden. Enkel uitgeschreven partituren komen in
aanmerking.
Het deelnemingsformulier is tot en met 15 september 2014 terug te vinden op de website
www.west-vlaanderen.be/muziek of te verkrijgen op eenvoudige vraag bij de dienst Cultuur,
E kristof.noe@west-vlaanderen.be of T 050 40 34 04.
Artikel 6. – Inzenden deelnemingsdossier
De deelnemers moeten vóór 15 september 2014 hun dossier en werk(en) indienen bij de
Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, Cel Kunsten, t.a.v. de heer Kristof Noë,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
Er is geen deelnemersgeld verschuldigd voor de deelname aan de Prijs Muziek.
Artikel 7. – Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 6);
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in
art. 3, 4 en 5.
De poststempel van de datum van verzending van de dossiers is daarbij bepalend.
Artikel 8. – Jury
De jury bestaat uit vijf externe deskundige leden, door de deputatie aangesteld. Het
secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de
juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs.
Artikel 9. - Uitslag
De volledige uitslag van de Prijs Muziek van de Provincie West-Vlaanderen wordt pas na
afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de deputatie schriftelijk meegedeeld aan alle
deelnemers. De identiteit van de niet-bekroonde deelnemers, wordt niet bekendgemaakt.
De uitspraak van de jury, bekrachtigd door de deputatie, is onherroepelijk.
Artikel 10. – terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat en/of premiewinnaars wordt eigendom van
de Provincie West-Vlaanderen.
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de
Provincie West-Vlaanderen teruggestuurd worden.
Artikel 11 – Reproductierecht / verbintenis
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De Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht om, in samenspraak met de prijs- of
premiewinnaars, de door de jury geselecteerde inzendingen, te (laten) verwerken. De
modaliteiten hiertoe worden bepaald door de deputatie, op voorstel van de jury.
De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle
publicaties in verband met deze Prijs.
Van de Prijs- en Premiewinnaars wordt verwacht dat ze hun medewerking verlenen aan een
eventueel vervolgtraject op deze prijs.
Artikel 12. - Instemming
Het deelnemen aan de Prijs Muziek 2014, van de Provincie West-Vlaanderen impliceert de
instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te onderwerpen
aan de beslissingen van de deputatie en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling
dienaangaande.
23. Vaststelling van de 1ste wijziging van het budget 2014 en van het
meerjarenplan 2014-2019
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2014-01
VASTSTELLING 1ste WIJZIGING BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 23 januari 2014 houdende
vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 20142019.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE WIJZIGING VAN HET
BUDGET 2014 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2014/01)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 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 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012;
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
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van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
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 voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 9 januari 2014).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de eerste wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan
2014 – 2019 goed (BW 2014/01).
Brugge, 23 januari 2014
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

Eerste wijziging budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019.

24. Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement van het provinciepersoneel
Dienst : Personeel & HRM
Mevrouw,
Mijnheer,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal
 de gecoördineerde versie van het besluit van de provincieraad van 27 november 2008
houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van het provinciebestuur WestVlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Provincieraad van 26 maart 2009, van 25
juni 2009, van 25 november 2010, van 26 mei 2011, van 25 oktober 2012, van 27 juni
2013 en van 23 januari 2014 zoals vastgesteld in zitting deputatie van 24 april 2014


het arbeidsreglement van het provinciepersoneel vastgesteld bij besluit van de
provincieraad van 23 december 2004, gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 14
januari 2010 (bekrachtigd door de provincieraad van 28 januari 2010) en de deputatie
van 9 januari 2014 (bekrachtigd door de provincieraad van 23 januari 2014).

Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie,
Voor de provinciegriffier:
De bestuursdirecteur Personeel & HRM,
Hilde Vandromme

De gedeputeerde voor Personeel,
Carl Vereecke

Gewijzigde rechtspositieregeling.
Gewijzigd arbeidsreglement.
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25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 27 maart 2014.
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 maart 2014 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 27/03/2014 – LIJST VAN DE
BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 maart 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
OPENBAAR
1. Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2013 van de
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO).
2.Goedkeuren huishoudelijk reglement PROCORO West-Vlaanderen
3. Goedkeuren van het provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor flankerende
onderwijs projecten
4. Goedkeuren van de toetreding van het PTI tot de scholengemeenschap 21 (AvelgemOudenaarde-Ronse)
5. Instemmen met de overdracht van de gemeentelijke onbevaarbare waterlopen aan de
provincie West-Vlaanderen
6. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: werken in het kader van WOI - Hill 60 (spoorwegbrug) met een raming
ten bedrage € 317.025,61 (excl. BTW) waarvan € 287.503,75 (excl. BTW) ten laste van de
provincie en € 29.521,86 (excl. BTW) ten laste van de stad Ieper
7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: herinrichting cultuurhistorische site - Kemmelberg met een raming ten
bedrage van € 325.798,60 € (excl. BTW)
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8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze ( open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: herinrichting van de cultuurhistorische sites Hill 60 en The Bluff, met
raming ten bedrage van 1.145.197,15 EUR(excl.BTW)
9. Verlenen van machtiging tot de aankoop van een perceel grond met "bunkerhuis" gelegen
te Oostende ter uitbreiding van het provinciedomein Raversyde
10. Verlenen van machtiging tot ruil van gronden gelegen te Heuvelland in het
provinciedomein De Kemmelberg
11. Verlenen van advies geven over de jaarrekening 2013 van de kathedrale kerkfabriek SintSalvator in Brugge
12. Goedkeuren van het nieuw provinciaal reglement voor het subsidiëren van internationale
leer-, werk en onderzoekservaringen
13. Verlenen van advies over de jaarrekening 2013 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Konstantijn en Helena in Brugge
14. Verlenen van advies over de jaarrekening 2013 van de orthodoxe kerkfabriek H.
Amandus in Kortrijk
15. Verlenen van advies over de jaarrekening 2013 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze
16. Goedkeuren van de beleidsnota 'landschapszorg in relictlandschappen en ankerplaatsen'
in uitvoering van het bestuursakkoord met de Vlaamse overheid van 23/05/2013.
17. Goedkeuren van de bijgestuurde samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en Stad Blankenberge voor het vastleggen van afspraken voor de verdere
ontwikkeling van het strategisch projectgebied De Sol te Blankenberge’
18. Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Drie Grachten Houthulst (Houthulst)
19. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: herstel van wandelpaden - Provinciedomein De Palingbeek met een
raming ten bedrage van € 177.444,89 € (excl. BTW)
20. Bekrachtigen van het streekpact Westhoek
21. Goedkeuren van de opheffing van het provinciaal reglement tot het sluiten van
overeenkomsten met de West-Vlaamse incubatiecentra tot bevordering van de
meerwaardeneconomie
22. Goedkeuren van de overheveling van HBO5-uren van het Provinciaal Centrum
Volwassenenonderwijs (PCVO) naar CVO Instituut Volwassenenonderwijs (IVO) Brugge
26. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 30 april 2014.
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
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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. 30 april 2014 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 30/04/2014 – LIJST VAN DE
BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. woensdag 30 april 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken : herinrichting parking Unie-K "Ons Erf" met raming ten bedrage van
258.135,25 euro excl. BTW
2. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Waregem-Zulte vanaf het
station van Waregem tot aan de grens met Zulte met een raming ten bedrage van €
427.191,22 (excl. BTW)
3. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende de
opdracht van levering met plaatsing van verschillende speeltoestellen in het provinciedomein
Bergelen te Gullegem/Wevelgem met als raming 115.000 € excl. btw
4. Verlenen van machtiging tot verkoop van restgrond uit de overwelfde Collievijverbeek te
Roeselare
5. Kennisnemen van en instemmen met het voorliggende raamakkoord omtrent de uitbreiding
van het Zwin
6. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van INFRAX WEST op 3
juni 2014 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de
voorgestelde agendapunten
7. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van LEIEDAL op 27 mei 2014 en bepaling van het stemgedrag van
deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
8. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van IMOG op 20 mei 2014 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
9. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van WIV op 20 mei 2014 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
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10. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van WVI op 22 mei 2014 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
11. Aanduiden van waarnemers in de beoordelingscommissie inzake projectsubsidies voor
flankerende onderwijs projecten
12. Goedkeuren van het nieuw provinciaal reglement 'Natuur op School' voor de toekenning
van subsidies aan scholen, voor de realisatie van natuurprojecten in het kader van uitbreiding
van de biodiversiteit op en/of rond het schooldomein
13. Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Regionaal bedrijventerrein Ieper (Ieper)
14. Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat
(Wielsbeke)
15. Goedkeuring van het stopzetten van het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
transnationale uitwisselingsprojecten, specifiek inzake secundair onderwijs, tussen de
provincies West-Vlaanderen en Zhejiang
16. Goedkeuren van de opheffing van het reglement Subsidiëring ter activering van het
Orgelspel
17. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 tot verlenen van de
titel van ere-provincieraadslid aan gewezen raadsleden.
18. Rapportering financieel beheerder 2013 in toepassing van het provinciedecreet
19. Goedkeuren van het provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale
archiefbeheer in West-Vlaanderen
27. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 22 mei 2014.
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 mei 2014 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
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PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 22/05/2014 – LIJST VAN DE
BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 mei 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Goedkeuren van de benoeming van één bedrijfsrevisor voor het autonoom provinciebedrijf
Westtoer
2. Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Provincie/PCVO en het CVO IVO Brugge mbt
de overheveling van de HBO5-uren en opleidingen
3. Goedkeuren van de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur Luchthaven Wevelgem
4. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg fietspad, kruisingen en natuurzones - grondgebied Torhout Groene 62 - fase 7 met een raming ten bedrage € 608.471,70 (excl. BTW)
5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: herstellen van groene as; aanleggen van asfaltverharding langs het
Guldensporenpad tussen de Outrijvestraat en de Kouterlosstraat – Zwevegem/Avelgem met
een raming ten bedrage van 119.378,50 € (excl. BTW)
6. Verlenen van machtiging tot wijziging (uitbreiding) van de erfpacht afgesloten met de
Hogeschool West-Vlaanderen m.b.t. gronden en gebouwen gelegen te Kortrijk
7. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond en het in erfpacht nemen van grond
gelegen aan Hill 60
8. Verlenen van machtiging tot de verkoop van luchthavengronden gelegen in het
luchthavendomein Kortrijk-Wevelgem aan het Vlaamse Gewest (verkoopprijs +/- 4.250.000
EUR)
9. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Imewo op 23 juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten
10. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Gaselwest op 20 juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten
11. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 25
juni 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten
12. Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)
13. Goedkeuren van een overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
14. Verlenen van machtiging tot vervreemding van restpercelen langs de spoorwegbeddingen
Groene 62, Keselbergroute, Stroroute en Trimaarzate.
15. Verlenen van machtiging tot de ruil van gronden t.b.v. de aanleg van een fietsverbinding
Tillegembos en goedkeuring verlenen aan de ruilovereenkomst
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28. Ministeriële omzendbrief GPI 79 van 21 februari 2014 betreffende de steun van
het stressteam van de federale politie aan de lokale politiezones met betrekking tot
de opvang en de begeleiding van de personeelsleden, slachtoffer van geweld door
derden, evenals van hun familie
Dienst en referte :

Federale Dienst Politionele Veiligheid - DPV/ADM/RA – nr. 2014/AZ/5

Aan de burgemeesters,
Aan de voorzitters van de politiecolleges,
Aan de korpschefs van de lokale politie,
Mevrouw, Mijnheer,
Op verzoek van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke
Kansen, mevrouw Joëlle Milquet, vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 21 februari
2014 betreffende de steun van het Stressteam van de federale politie aan de lokale
politiezones met betrekking tot de opvang en de begeleiding van de personeelsleden,
slachtoffer van geweld door derden, evenals van hun familie.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2014, blz.
21598 tot en met 21600.
Met de meeste hoogachting,
(get.) Carl Decaluwé
gouverneur
Omzendbrief Stressteam.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4

— 16 juli 2014

29. Te Deum op 21 juli 2014 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.
30. 28 maart 2014 – Omzendbrief BB-2014/3 betreffende de kwartaalrapportering
en andere Europese rapporteringsverplichtingen
31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 26 juni 2014 ( met verderzetting op 3 juli).
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29. Te Deum op 21 juli 2014 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2014-PG
Brugge, 17 juni 2014.
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op
21 juli aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal
gezongen worden.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen.
30. 28 maart 2014 – Omzendbrief BB-2014/3 betreffende de kwartaalrapportering
en andere Europese rapporteringsverplichtingen
Team en referte : Team F – 2014/3
Brugge, 24 juni 2014
Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de
de

colleges van burgemeester en schepenen
voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
deputaties
raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven
raden van beheer van de OCMW-verenigingen van publiek recht

Geacht college,
Geachte voorzitter,
Geachte gedeputeerde,
Geacht raadslid,
Op verzoek van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2014/3 van
28 maart 2014 betreffende de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2014.
Met de meeste hoogachting
Carl Decaluwé,
Gouverneur
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31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 26 juni 2014 ( met verderzetting op 3 juli).
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 4 juli 2014
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 juni 2014 (met verderzetting
op 3 juli) ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/06/2014 (met
verderzetting op 03/07/2014) Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 juni 2014 (met verderzetting op 3
juli 2014) werden volgende beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.

Installeren van raadslid-opvolger Annie Vandenbussche

2.
Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de strategische ontwikkeling
van dorpen op het West-Vlaamse platteland
3.
Goedkeuren van de jaarrekening 2013 en verlenen van kwijting aan de bestuurders
van Westtoer apb
4.
Goedkeuren van de wijziging van de statuten van de vzw Toerisme Leiestreek en
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de vzw Toerisme
Leiestreek
5.
Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies op het ontwerp gewestelijk RUP
Zwinpolders
6.
Goedkeuring van het protocol ihkv de toetreding van het Provinciaal Technisch
Instituut Kortrijk (PTI) tot de Scholengemeenschap 21
7.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: leveren en plaatsen voorzetramen buitenschrijnwerk in het
Grootseminarie te Brugge met raming ten bedrage van 231.200 euro excl. BTW.
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8.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: verbouwen van het brigadegebouw d’Aertrycke Torhout
9.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg van een fietspad in de Overleiestraat-Lattenklieversstraat te
Beernem met een raming ten bedrage van € 633.334,50 (excl. BTW)
10.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: restauratie van de tuin in het Provinciaal museum 'Het Lijsternest' met
een raming ten bedrage van € 234.394,19 (excl. BTW)
11.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: natuurtechnische inrichting van het Langgeleed WN.2. thv munitiedepot
te Koksijde met raming ten bedrage van 183.737,50 euro excl. BTW
12.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze(open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: ZNC Deelopdracht 4 lot 2 Binneninrichtingen, met een totale raming
van 1.015.270,16 EUR (excl.BTW)
13.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure met
bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: aankoop e-HRM software met als
raming 622.809,09 EUR (excl. BTW)
14.
Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal met het oog op de
realisatie van het starterscentrum Waregem
15.
Machtiging verlenen tot het aanvaarden van een opstalrecht jegens de Belgische Staat
voor de heraanleg van de Hill 60 in het kader van de herdenking 100 jaar WO I (kosteloos)
16.
Machtiging verlenen tot het afsluiten van een overeenkomst betreffende het gebruik
en het uitoefenen van beheerstaken door de Provincie op de linkeroever van de Damse Vaart
17.

Kennisname van de jaarrekening 2013 van Inagro vzw

18.
Goedkeuren van de jaarrekening 2013 en verlenen kwijting aan de bestuurders van de
POM West-Vlaanderen
19.
Opheffen van het provinciaal reglement van 25 mei 2000 over de subsidiëring van het
Vormingsinstituut voor KMO en tot goedkeuren van de flankerende overeenkomst tussen de
Provincie en Syntra West
20.
Goedkeuren van het ontwerp Operationeel Programma alsook de goedkeuring en
ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst van het Interreg V programma FrankrijkWallonië-Vlaanderen
21.
Verlenen van gunstig advies over de eerste begrotingswijziging 2014 ingediend door
de Instelling Morele Dienstverlening (IMD) - West-Vlaanderen
22.
Verlenen van gunstig advies over de begroting 2015 ingediend door de Instelling
Morele Dienstverlening (IMD) - West-Vlaanderen
23.
Goedkeuren van de operationalisering Monumentenwacht West-Vlaanderen als
autonoom provinciebedrijf per 1 juli 2014
24.

Goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2013
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25.
Vaststellen van een tweede wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan
2014-2019
26.
Goedkeuren ontwerp Navigatieplan platteland 2014-2019 en ontwerp provinciaal
plattelandsprogramma 2014-2020
27.
Definitief vaststellen PRUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde (Lichtervelde, Torhout,
Hooglede)
28.

Definitief vaststellen PRUP Bellewaerde Park (Ieper, Zonnebeke)

29.

Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Solitaire vakantiewoningen - Brugge-Oostende

30.
Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 betreffende het
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van raadscommissies
31.
Vervangen van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen van diverse
organisaties, verenigingen, adviesorganen en overlegstructuren
32.
(Groen)

Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad

33.
Interpellatie i.v.m. nieuwe beheersstructuur luchthaven Kortrijk-Wevelgem (
Vlaams Belang)
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5

— 31 juli 2014

32. Bevlagging van de nationale vlag ter gelegenheid van de
herdenkingsplechtigheden voor de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog te
Luik (4 augustus 2014) en te leper - Nieuwpoort (28 oktober 2014)
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32. Bevlagging van de nationale vlag ter gelegenheid van de
herdenkingsplechtigheden voor de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog te
Luik (4 augustus 2014) en te leper - Nieuwpoort (28 oktober 2014)
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2014-PG
Brugge, 25 juli 2014.
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat in het kader van de nationale
herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog die dit jaar zullen plaatsvinden in Luik
op 4 augustus en in leper en Nieuwpoort op 28 oktober, de Federale Regering op 4 april 2014
in Ministerraad heeft beslist dat de nationale vlag gehesen zal moeten worden op de openbare
gebouwen over het hele Belgische grondgebied op de dagen van de voormelde plechtigheden.
Gelet op artikel2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de
openbare gebouwen, wil ik u verzoeken deze beslissing na te willen leven. Het gaat om een
uiting van nationaal eerbetoon aan de slachtoffers van de Grote Oorlog.
De andere officiële vlaggen (Gemeenschap, Gewest, Europese Unie, Provincie en Gemeen.te)
mogen gehesen blijven naast de Belgische vlag en moeten niet halfstok gehangen worden.
Ook de Nationale vlag moet niet halfstok gehangen worden.
Ik dank u alvast voor uw medewerking.
Met de meeste hoogachting,
Getekend Anne Martens
Waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 dinsdag 14 oktober 2014
33. Vaststelling van de 2de wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan
2014-2019
34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 25 september 2014, met voortzetting op 2 oktober 2014.
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33. VASTSTELLING van de 2de wijziging van het budget 2014 en van het
meerjarenplan 2014-2019
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2014-02
VASTSTELLING 2de WIJZIGING BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 26 juni 2014 houdende vaststelling
van de tweede wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 2014-2019.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING VAN HET
BUDGET 2014 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2014/02)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 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 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
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 gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de vaststelling van
het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014;
het advies van het managementteam (dd. 6 mei 2014);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 5 juni 2014).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan
2014 – 2019 goed (BW 2014/02).
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Brugge, 26 juni 2014
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

BW2014-02 overzicht
34. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 25 september 2014, met voortzetting op 2 oktober 2014.
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 september 2014, met
voortzetting op 2 oktober 2014 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 (met voortzetting
op 2 oktober 2014) Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 september 2014, met voortzetting
op 2 oktober 2014, werden volgende beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.
Goedkeuren van de financiering en waarborg van het lange termijnkrediet vzw WFIV
en kennisnemen van het masterplan POV Zedelgem
2.
Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kathedrale
kerkfabriek St-Salvator in Brugge
3.
Goedkeuren van de budgetwijziging 2014 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
te Brugge
4.

Goedkeuren van het budget 2015 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator

5.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende
de opdracht van werken: implementeren van een warmtenet op de site Inagro met raming
ten bedrage van 467.830 euro excl. BTW
6.
Goedkeuren van bestek en gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van productie en plaatsing van bebording WO I niveau II dienstjaar 2014 met als
raming 110.128,8 EUR (excl. BTW)

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2014

92

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

7.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: integraal waterproject Robaartbeek thv de Visserijmolenstraat te
Poperinge.met raming ten bedrage van 351.516,05 euro excl. BTW
8.
Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden met opstaande gebouwen
(gewezen militair domein), gelegen Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem, met het oog op de
uitbouw van het provinciaal opleidingscentrum voor de veiligheidsdiensten
9.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond gelegen te Roeselare in
functie van de Keselbergroute
10.
Principieel goedkeuren van de minnelijke onteigening en verlenen van machtiging tot
verkoop aan het Vlaamse Gewest via akte minnelijke onteigening van een stuk grond gelegen
aan het provinciedomein De Gavers
11.
Verlenen van machtiging tot de aankoop van percelen grond gelegen te Ieper voor de
uitbreiding van het provinciedomein de Palingbeek
12.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond met bunker en aanbouw
ter uitbreiding van het provinciedomein Raversyde.
13.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel bosgrond ter uitbreiding van het
provinciedomein Tillegembos
14.
Verlenen van machtiging tot aankoop van een magazijn langs de IJzerdijk te
Diksmuide met het oog op de verdere uitbouw van het provinciedomein "De IJzerboomgaard"
15.
Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond gelegen te Ledegem ter
uitbreiding van de Keselbergroute
16.
Goedkeuren van de oprichting van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap
in privaatrechtelijke vorm Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in
West Vlaanderen TUA WEST
17.
Verlenen van machtiging tot aankoop van bijkomende grond en tot het verlenen van
een recht van opstal op deze grond aan de POM West-Vlaanderen met het oog op de realisatie
van het starterscentrum Waregem
18.

Goedkeuren van het reglement provinciale cofinanciering Europese projecten

19.
Goedkeuren van het provinciaal reglement ter stimulering van Wereldburgerschap in
West-Vlaanderen
20.
Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge
21.
Goedkeuren van de budgetwijziging 2014 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena in Brugge
22.
Goedkeuren van het budget 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn
en Helena in Brugge
23.
Goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende
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24.
Goedkeuren van de budgetwijziging 2014 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Kyrillos en Methodios in Oostende
25.
Goedkeuren van het budget 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios in Oostende
26.
Goedkeuren van het budget 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in
Kortrijk
27.
Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk
28.
Goedkeuren van het budget 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden in Pervijze
29.
Vaststellen van een derde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan
2014-2019
30.

Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de provincieraad

31.
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de werking en
het beheer van het bezoekerscentrum Het Heuvelland te Kemmel (Heuvelland) tussen de
provincie West-Vlaanderen en de gemeente Heuvelland en van de uitwerking van het
jaarprogramma ‘Dorpen in Beweging’ ism de gemeente Heuvelland in de periode juni 2014 april 2015
32.

Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Regionaal bedrijf Vulsteke (Staden)

33.

Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Duitse Militaire Begraafplaats Hooglede (Hooglede)

34.
Verlenging van de termijn tot definitieve vaststelling van het PRUP Regionaal
Bedrijventerrein Staatsbaan (Kortemark) met 60 dagen
35.
Goedkeuren van de delegatie van planningsbevoegdheid voor de herziening van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “terrein voor openluchtrecreatieve verblijven De Wielen”
aan de stad Blankenberge
36.
Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust
2015 - 2020
37.
Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
(PROCORO)
38.
Verlenen van machtiging tot vervreemding van restpercelen langs de
spoorwegbeddingen Groene 62 en Keselbergroute
39.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken: aanleg van een fietspad
langs de Kezelbergroute tussen de Kortewagenstraat te Roeselare en de A19 te Menen (fase
2): tussen de Papestraat te Ledegem en de A19 te Menen met een raming ten bedrage van €
543.582,39 (excl. BTW)
40.

Vervangen van bestuurslid POM West-Vlaanderen

41.
Kennisgeving aan de provincieraad van de Operationele Programma's binnen Interreg
V ( 2014-2020) waarin de provincie West-Vlaanderen participeert
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42.
Goedkeuren van het addendum 2 Open Bib ID en addendum 2a Vubis Iguana
XGateway bij overeenkomst Bibliotheekportalen 2011-2013
43.
Goedkeuren van de afsprakennota's ter ondersteuning van de bibliotheekwerking in
de gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruiselede
44.

Definitief aanvaarden van een schenking collectie WOI-WOII aan Raversyde

45.
Definitief aanvaarden van de schenking van een beeld van Dries Maertens aan
Raversyde
46.
Aktename van het 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 samenwerkingsverbanden.
47.
Akte nemen van samenvattend verslag regiocommissies van 10/2, 13/2, 26/3, 2/4 en
25/6/2014
48.

Voorlopig vaststellen van het PRUP Gouden Appel (Oostrozebeke)
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 - 16 december 2014
35. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 oktober 2014.
36. Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2015 - reglement
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35. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 oktober 2014.
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. 23 oktober 2014 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014: Lijst van de
besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 oktober 2014 werden volgende
beslissingen genomen:
OPENBAAR
1.
Machtiging verlenen tot verkoop van het Magdalenazwembad en aanpalende gronden
gelegen te Kortrijk aan Howest met het oog op de verdere uitbouw van de
onderwijsactiviteiten van de Hogeschool (verkoopprijs: 1.000.000 EUR)
2.
Verlenen van machtiging tot verkoop van restgrond uit de overwelfde Gaverbeek te
Oostrozebeke (verkoopprijs : 6.300 EUR)
3.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: riolerings- en wegeniswerken in de Oostrozebekestraat te Meulebeke
met een raming ten bedrage € 2.143.605,50 (excl. BTW) waarvan € 625.091,50 (excl. BTW)
ten laste van de provincie en € 1.518.514 (excl. BTW) ten laste van de gemeente Meulebeke
4.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: Provinciedomein Tillegem-Valkenbos - omgevingswerken en aanleg
fietspad Groene Gordel met een raming ten bedrage € 193.104,60 (excl. BTW) waarvan €
141.211,78 (excl. BTW) ten laste van de provincie en € 51.892,82 (excl. BTW) ten laste van
VLM
5.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg van een fietspad langs de Trimaarzate (1e fase) met een raming
ten bedrage € 635.345,49 (excl. BTW) volledig ten laste van de Provincie
6.
Goedkeuren bestek en gunningswijze voor opdracht van werken: molentechnische
restauratie Sint- Karelsmolen te Veurne
7.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van werken:
renovatie wind- en waterdicht villa Bastien op domein Raversyde
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8.
Goedkeuren van het addendum aan het convenant 2013-2018 tussen de Provincie en
ERSV West-Vlaanderen.
9.
Goedkeuren van het besluit betreffende het door de raad van bestuur van Gaselwest
voorgestelde aanbod tot overname van aandelen naar aanleiding van de exit van Electrabel
nv en de door de raad van bestuur van Gaselwest voorgestelde kapitaalsverhoging.
10.

Vaststellen van de vierde budgetwijziging 2014 en van het meerjarenplan 2014-2019

11.

Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Torhout (Torhout)

12.
Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond gelegen te Izegem ter
uitbreiding van het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof.
13.
Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en
Steunpunt Groene Zorg 2013-2019
14.
Goedkeuren van de benoeming van een bestuurslid in Monumentenwacht WestVlaanderen apb
15.
Goedkeuren van de aanpassing van de statuten van Monumentenwacht WestVlaanderen apb
16.
Vervangen van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen van diverse
organisaties, verenigingen, adviesorganen en overlegstructuren.
17.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van IMEWO op 9 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten
18.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van Gaselwest op 10 december 2014 en bepalen van het stemgedrag
met betrekking tot de voorgestelde agendapunten
19.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Infrax West
op 17 november 2014
36. Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 2015 - reglement
Dienst en referte: Cultuur – 14/IX/F-1
Begeleidende tekst
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de
Provincie West-Vlaanderen 2015, vastgesteld door de deputatie in zitting van 16 oktober
2014.
Met de meeste hoogachting
De provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens
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Artikel 1. - Wedstrijd
De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor
Architectuur uit.
Artikel 2. - Architectuur
De Prijs is bestemd voor alle architectuurrealisaties die:
- ofwel gelegen zijn in de provincie West-Vlaanderen
- ofwel van de hand zijn van architecten die
- in West-Vlaanderen geboren zijn
- of in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn
- of die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van de architectenstagiairs van de Orde van Architecten in West-Vlaanderen.
Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de deelnemer geldt als
bewijs van geboorteplaats en/of domicilie.
Artikel 3. - Deelnemer
Alle architecten die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België kunnen deelnemen.
Teams (architectenbureaus of samenwerkende architecten) schrijven in als groep van fysieke
personen maar laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het
team.
Artikel 4.- Prijs
De Prijs bedraagt 5.000,00 EUR. Daarnaast kunnen nog premies toegekend worden. Het
totale beschikbare prijzengeld bedraagt 12.500,00 EUR.
De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen stelt aanvullend een
speciale aanmoedigingspremie voor jong talent t.w.v. 2.500 EUR ter beschikking.
Archipel vzw stelt twee speciale archipelprijzen JONG! ter beschikking en dat telkens voor een
bedrag van 500 € als waardebon voor een deelname aan een Archipel architectuurreis.
Artikel 5. - Taal
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands.
Artikel 6. – Samenstellen deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 1 en maximum 3 recente projecten
voor a.d.h.v. plannen en beeldmateriaal.
Met recent wordt bedoeld dat de gebouwen in gebruik genomen werden tussen 1 januari 2011
en 31 december 2014.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
1. het deelnemingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend (beschikbaar via www.westvlaanderen.be/architectuur of aan te vragen op tel. 050 40 35 02)
2. een curriculum vitae van de deelnemer
3. een fotokopie van de voor-en achterzijde van de identiteitskaart
4. een recent bewijs van inschrijving op de tabellen van de architecten of op de lijsten van de
architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België (uit het jaar van deze wedstrijd)
5. een voorstel ‘waarnemer’ (d.i. naam van een architect meedelen die op een van de tabellen
van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven, via de daartoe bestemde
envelop ‘waarnemer’) (cf. art 12)
6. per project:
- plannen (max. op A3-formaat): inplantingsplan, grondplannen, doorsneden, gevels…
met aanduiding van de schaal
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- minimum drie foto’s van het project en zijn omgeving
- minimum drie foto’s van het project zelf
- minimum drie foto’s van het interieur van het project
- opgave van de totale kostprijs met een opsplitsing per onderdeel
- verklarende nota van minimum 1 bladzijde waarin de deelnemer zijn/haar concept
aangeeft en zijn/haar visie toelicht
Het deelnemingsdossier moet in 3 exemplaren worden ingediend.
De gevraagde documenten dienen ‘op papier’ te worden ingestuurd. De jury kan uiteraard
maar belangstelling opbrengen voor een duidelijk en goed gestoffeerd deelnemingsdossier.
Artikel 7. – Inzenden deelnemingsdossier
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt per post uiterlijk op 16/03/2015 naar het
Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries).
De poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd.
Artikel 8 - Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 7)
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in
art. 6 a) en b)
De projecten worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan een
bezoek aan een aantal geselecteerde projecten plaatsvinden.
Artikel 9 - Juryleden
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Deputatie. Overeenkomstig het artikel 35
van het reglement van de Internationale Unie van Architecten zal de jury samengesteld
worden uit een meerderheid van architecten ten opzichte van het totale aantal
stemgerechtigde juryleden. Deze meerderheid van architecten dienen architecten te zijn die
ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op de lijsten van de architecten-stagiairs
van de Orde van Architecten in België.
Een architect-waarnemer zal de deelnemers vertegenwoordigen.
Hiervoor zal bij de deelnemingsformulieren een afzonderlijke envelop met de vermelding
‘waarnemer’ gevoegd worden. Via die envelop moeten de deelnemers de naam opgeven van
een architect, die op een van de tabellen van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen
ingeschreven moet zijn. Deze waarnemer zal met meerderheid van stemmen gekozen
worden. Bij gelijk aantal stemmen is degene verkozen die het langst op een van de tabellen
van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven.
Ook de Orde van Architecten van West-Vlaanderen kan zich laten vertegenwoordigen door
een waarnemer. De waarnemers zullen opgeroepen worden om alle verrichtingen van de jury
bij te wonen, evenwel zonder stemrecht.
Voor het toekennen van de aanvullende premie van de Orde van Architecten West-Vlaanderen
zal een extra jurylid, afgevaardigd door de Orde van Architecten, over stemrecht beschikken.
Voor het toekennen van de twee speciale Archipelprijzen JONG! oordeelt de jury aangesteld
door de deputatie.
Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur.
De namen van de juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs.
Artikel 10. - Verzekering en transport
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden
en het terugsturen van zijn dossier gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
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De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.
Artikel 11. - Uitslag
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van WestVlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Deputatie
schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.
Artikel 12. - Terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden
wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen.
Alle niet-geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de
provincie West-Vlaanderen teruggestuurd worden.
Artikel 13. - Reproductierecht
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de inzendingen behoudt de Provincie WestVlaanderen zich het recht voor een tentoonstelling te organiseren met (een selectie uit) de
(geselecteerde) projecten, door de jury daartoe gemaakt in het kader van de Prijs. De
modaliteiten hiertoe worden bepaald door de Deputatie, op voorstel van de jury.
De deelnemers verlenen aan de provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle
publicaties in verband met deze Prijs.
Artikel 14. - Discussie
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Deputatie, is onherroepelijk.
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht
worden door de Deputatie, zo nodig na advies van de jury.
Artikel 15. - Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van West-Vlaanderen
impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te
onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie en af te zien van elke gerechtsvordering of
briefwisseling dienaangaande.
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