
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN 23/12/2013 

 

Agendapunt 18 

Oprichting van een autonoom provinciebedrijf(APB) Monumentenwacht West-Vlaanderen ten 

behoeve van een preventief beleid voor het onderhoud van historische gebouwen in West-

Vlaanderen 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING VAN EEN 

AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF OF APB MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN TEN 

BEHOEVE VAN EEN PREVENTIEF BELEID VOOR HET ONDERHOUD VAN HISTORISCHE 

GEBOUWEN IN WEST-VLAANDEREN 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen:  

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad), 43 §2, 5° en 6° 

(oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen en goedkeuren van 

samenwerkingsovereenkomsten) en artikel 225 e.v. 

 de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 

2002  

 de statuten van Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw  

 het Bestuursakkoord tussen de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd 

in de Provincieraad van 23 mei 2013 waarin Monumentenwacht als een  provinciale bevoegdheid 

bevestigd wordt  

 de nood om aan de bestaande Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw een nieuwe juridische 

basis te geven als een publiekrechtelijke rechtsvorm van een autonoom provinciebedrijf 

 het voorstel van de deputatie aan de provincieraad waarin de voor- en de nadelen van een 

verzelfstandiging naar een publiekrechtelijke rechtsvorm van een autonoom provinciebedrijf 

afgewogen worden en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van 

de provincie of in de vorm van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm  

niet de vereiste voordelen kan bieden  

 het voorstel van de deputatie  

 

 

 

BESLUIT:  

 

 

Artikel 1:  

Er wordt een Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen opgericht en de daaraan 

verbonden statuten, zoals opgenomen als bijlage bij het huidig besluit, worden goedgekeurd.  

  

Art. 2:  

Deze beslissing, het voorstel en verslag van de deputatie en het ontwerp van de statuten, worden aan de 

Vlaamse Regering toegestuurd.  

 

 

 

Brugge, 23/12/2013 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT, 

De adjunct-adviseur, 

 

 

Carmen Henckens 



 


