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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
 
De voorzitter verwelkomt iedereen.  
 
Men gaat van start met een informatiesessie met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus (BBC), de 
koppeling met het budget 2019 en de wijzigingen van BBC2020. 
De toelichting wordt gegeven door de heer Patrick Braet, financieel beheerder, en mevrouw Sophie 

Coucke, diensthoofd Financiën,  
 
Na deze toelichting opent de voorzitter de vergadering.  

 
Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes 
Claude (Raadslid), DE BETHUNE Jean, De Klerck Patrick (Raadslid), De Poorter Johan 
(Raadslid), De Reuse Immanuel (Raadslid), Dejaeghere Veerle (Raadslid), Dumarey 
Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els (Raadslid), Lahaye-Battheu 
Sabien (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman 
Bieke (Raadslid), NAEYAERT Bart, Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), 
Sneppe Dominiek (Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier 

Maarten (Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 
Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vanlerberghe Jurgen (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), 
Vanryckeghem Martine (Raadslid), Vermeersch Wouter (Raadslid), Willems Tom 
(Raadslid), leden 

 
Zijn verontschuldigd: de heer Carl Decaluwé, gouverneur, Decleer Hilde (Raadslid), Pillaert Kristof  

(Raadslid), leden 
 
 
 

*** 

 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen.  
 
Mededelingen:  

- De voorzitter werd er van op de hoogte gebracht dat de Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur geen toezichtsmaatregel neemt naar aanleiding van de klacht tegen de 

installatievergadering van raadslid Wouter Vermeersch. De brief t.a.v. de voorzitter en de bijlage 

werden op cobra@home gepubliceerd. 

- Op dinsdag 19 februari 2019 van 16u00 tot 20u15 vindt MOBIBAD plaats in het Concertgebouw 

te Brugge. Alle provincieraadsleden die meer willen weten over mobiliteit en / of een 

mobiliteitsbeleid mee willen uitstippelen, zijn welkom. Alle raadsleden hebben een uitnodiging 

per mail ontvangen. 

- Naar aanleiding van de wijzigingen die aan het provinciedecreet aangebracht werden, dient 

vanaf heden, naast notulen, een zittingsverslag opgemaakt te worden van elke vergadering van 

de provincieraad. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de provincieraad vermelden, in 

chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van 

de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De provincieraad kan beslissen om 

het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting 

van de provincieraad. Aangezien de notulen zoals deze vandaag de dag geschreven worden, al 

het bovenstaande omvatten, wordt voorgesteld om de notulen, zowel als notulen als als 

zittingsverslag te hanteren. 

- Op vraag van de heer Herman Lodewyckx werden enkele technische wijzigingen aangebracht 

aan agendapunt 1 van de ontwerpnotulen van de provincieraad. De aangepaste tekst werd 

gepubliceerd op cobra@home. 
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- De raadsleden die drukwerk bestelden, kunnen hun drukwerk verkrijgen aan de ingang van de 

raadzaal. 

 
Op de banken: 

- Informatiesessie m.b.t. de beleids- en beheerscyclus: presentatie m.b.t. de beleids- en 
beheerscyclus en het budget 2019 

- Amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij agendapunt 8 m.b.t. het aanduiden van de 
stemgerechtigde provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en van de leden 
van de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies.  
Dit amendement voegt de gegevens toe die door de diverse fracties werden overgemaakt. 

- Formulier waarop de raadsleden aanduiden hoe zij de dossierstukken van de 
provincieraadsdossiers willen ontvangen. Dit document kan ingevuld bezorgd worden aan de 
griffie.  

 
 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
Vraag nr. M/2019/001 

van de heer Wouter Vermeersch 
Groepsaankoop groene energie en gas 
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, deelt mee dat hij deze maand, net zoals heel wat 
West-Vlaamse gezinnen, een uitnodiging van de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met 
iChoosr, ontving voor een groepsaankoop van wat men, volgens de heer Vermeersch, groene energie, 
stroom en gas noemt. Onderzoek van de federale energieregulator KREG en de Vlaamse energieregulator 
VREG toont echter aan dat een groepsaankoop niet garant staat voor de beste prijs, aldus het raadslid. 
De heer Vermeersch citeert hierbij de topman van de VREG: “De uitslag van de groepsaankoop is 
absoluut geen garantie op de goedkoopste energieprijs, terwijl veel deelnemers daar wel van uitgaan, 
want lang niet alle energieleveranciers doen mee, meestal doen er slechts drie of vier mee”. De Vlaamse 
energiewaakhond is zelfs een onderzoek gestart naar misleiding bij groepsaankopen zegt de heer 
Vermeersch. Het raadslid leest opnieuw een citaat voor: “Sommige groepsaankopen beloven deelnemers 

daarnaast kortingen van 200 tot 300 euro op de gemiddelde factuur, vaak wordt er foutief 
gecommuniceerd en een besparingspotentieel meegedeeld dat niet overeenstemt met de werkelijkheid”. 
De uitnodiging van de provincie vormt hier volgens de heer Vermeersch een perfect voorbeeld van. De 
uitnodiging stelt letterlijk: “Wist je dat je 200 euro kunt besparen op je energiekosten”. De heer 
Vermeersch zegt dat de groepsaankopen er ook de voorbije jaren niet in zijn geslaagd om de groep 
passieve consumenten te overtuigen om actief deel te nemen aan de energiemarkt. Het raadslid citeert 
opnieuw uit de pers: “De groepsaankopen bereiken steeds dezelfde groep van verbruikers en dragen 
geen enkele steentje bij om de nog altijd grote groep van slapende energieverbruikers te stimuleren om 
de energieprijzen te vergelijken”. De heer Vermeersch geeft aan dat via de groepsaankoop niet de 
laagste prijs en niet de belangrijkste doelgroep bereikt wordt, namelijk de passieve of slapende 
consumenten. Dit is misleidende informatie stelt het raadslid. Deze groepsaankopen stellen de belangen 

van de West-Vlaamse consument niet voorop en de West-Vlaamse consumenten verdedigen is de taak 
van de deputatie en de taak de provincieraadsleden, aldus de heer Vermeersch. De heer Vermeersch 
vraagt aan de gedeputeerde hoe hij reageert op de onderzoeksresultaten van de KREG en de VREG rond 
groepsaankopen. 
 
Antwoord 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, denkt dat de vraag over de groepsaankoop een heel 
essentieel thema, namelijk het klimaat, raakt. Dit in tijden waar rond klimaat heel wat te doen is, de 
gedeputeerde verwijst hierbij naar de 35.000 jongeren die vandaag opnieuw in de straten van Brussel 
oproepen tot een daadkrachtige politiek. Een daadkrachtige politiek moet niet altijd vertaald worden in 
heel grote beleidsinitiatieven, maar kan soms ook vertaald worden in heel concrete maatregelen waarop 
iedereen kan intekenen, aldus de heer Vanlerberghe. De gedeputeerde stelt dat dit zijn mening over dit 

topic is en dit in tegenstelling tot een aantal aannames die in de vraagstelling worden beweerd. Hij raadt 
de collega’s van de provincieraad aan om het rapport van de VREG waaruit de heer Vermeersch citeert 
toch even ter hand te nemen en het naast een aantal claims te leggen die in de vraag van het raadslid 
werden geformuleerd. Er wordt bovendien niet geciteerd uit het rapport van de VREG, maar er worden 
persartikelen geciteerd. De gedeputeerde is van mening dat men dan ongetwijfeld tot een conclusie zal 
komen, maar laat deze conclusie voorlopig even in het midden. De gedeputeerde geeft aan dat hij het 
rapport van de VREG ter hand nam en tot een andere conclusie komt dan gesuggereerd werd in de 
vraagstelling. De gedeputeerde zegt dat de heer Vermeersch het voorbeeld van de provincie Antwerpen 
geeft, waar de groepsaankoop werd afgeschaft. Volgens de heer Vermeersch komt de groepsaankoop 
niet ten goede van de West-Vlaamse consument en dit op basis van een aantal claims. De gedeputeerde 
gaat in op deze claims. In de voorbije acht jaar waarin deze groepsaankopen hebben plaats gevonden, 
hebben ongeveer 100.000 unieke deelnemers aan deze groepsaankoop deel genomen. Er wordt hierbij 

uitgegaan van het feit dat een unieke deelnemer als een gezin mag worden beschouwd. Dit betekent dat 
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de provincie er met de groepsaankoop in geslaagd is om ongeveer 20 % van de West-Vlaamse gezinnen 
minstens eenmaal te doen overstappen en dit vanuit de situatie van voor de vrijmaking van de 
energiemarkt waar iedereen bij dezelfde leverancier zat. De gedeputeerde denkt dat dit behoorlijk veel is 
als men weet dat ook heel wat andere initiatiefnemers met dit soort producten aan de slag gaan. Dit is 
geen slecht cijfers zegt de heer Vanlerberghe. De aldus gerealiseerde besparing is inderdaad moeilijk in 
te schatten, maar in datzelfde rapport van de VREG waaruit de heer Vermeersch citeert wordt 
aangegeven dat er wel degelijk een besparingspotentieel is, zelfs voor mensen die al meermaals zijn 
overgestapt. Dit wordt ook in de cijfers in het rapport uitgelegd zegt de gedeputeerde. Het 

besparingspotentieel is groter voor gas dan voor elektriciteit, maar dit doet er niet toe zegt de 
gedeputeerde. Er worden in het rapport cijfers genoemd die eenzelfde orde van grootte hebben voor 
eerste overstappers, zoals ook in de communicatie van de provincie staat.  
De heer Vanlerberghe verwijst naar een eerste element van kritiek van de heer Vermeersch waarin hij 
stelt dat het niet om de goedkoopste prijs gaat. De gedeputeerde verwijst naar het rapport van de VREG, 
daaruit blijkt dat de VREG zestien groepsaankopen tegen het licht heeft gehouden, meerbepaald drie sets 
van zestien groepsaankopen. Men heeft gekeken naar zestien groepsaankopen betreffende huishoudelijk 
verbruik in een normale situatie, dit betekent dat er in dit huishouden geen eigen energieopwekking is 
door onder meer zonnepanelen. Men is tot de vaststelling gekomen dat in zestien van de zestien gevallen 
het aanbod, de prijs die uit de groepsaankoop kwam, goedkoper was dan de beste prijs voor een 
vergelijkbaar product. Het is inderdaad mogelijk dat dit, zoals de heer Vermeersch in zijn vraagstelling 
aangaf, niet het allergoedkoopste is, maar de reden hiertoe is dat appelen met peren worden vergeleken, 

aldus de gedeputeerde. Het is inderdaad zo dat een aanbod grijze stroom per kilowattuur goedkoper is 
dan een gelijkaardig aanbod groene stroom. Maar dat was nu eenmaal van in het begin de bedoeling 
zegt de gedeputeerde. De provincie steekt dit niet onder stoelen of banken, de provincie gaat voor 100% 
groene stroom en gas. De gedeputeerde bedankt het raadslid om dit hier in de raad nog even aan de 
collega’s te projecteren. Wat gas betreft geeft het rapport dezelfde cijfers. Er werden zestien 
groepsaankopen onderzocht. Alle zestien geven ze een goedkopere prijs dan het op dat moment best 
beschikbare aanbod op de markt. De heer Vanlerberghe bevestigt dat het niet in alle gevallen om het 
goedkoopste aanbod gaat. In het rapport keek men ook naar het elektriciteitsverbruik van mensen met 
zonnepanelen, die een jaarlijks verbruik kleiner dan 600 kilowattuur hebben. Hier werd vastgesteld dat in 
twee van de zestien gevallen de aankoop niet het beste resultaat opleverde. Ondanks het feit dat de 
provincie niet belooft dat via de groepsaankoop de absolute bodemprijs voor elektriciteit wordt 
aangeboden, men heeft het immers over een zeer goede prijs voor groene stroom, slaagt men er via de 

groepsaankopen toch in om zo goed als altijd, in 46 van de 48 cases, de goedkoopste prijs aan te 
bieden. De gedeputeerde is bijgevolg mening dat er geen probleem is. 
De gedeputeerde gaat over naar de opmerking van de heer Vermeersch waarbij hij verwijst naar de 
situatie waarbij niet elke private ondernemer, niet elke elektriciteitsleverancier, deelneemt aan de 
groepsaankoop. De heer Vanlerberghe denkt dat dit, gelet op de hierboven weergegeven vaststelling, 
namelijk dat in 46 van de 48 cases de goedkoopste prijs wordt aangeboden, op zich niet zo erg hoeft te 
zijn. Er zijn inderdaad spelers die, omwille van het feit dat men in de aankoop bijvoorbeeld oplegt dat 
men niet mag verplichten om louter met domiciliering te betalen, niet deelnemen. De gedeputeerde 
verwijst hierbij naar het recht op vrij ondernemen. Het staat hen vrij om niet deel te nemen, maar dit 
zorgt niet voor een bijkomende verstoring volgens de gedeputeerde. Wat betreft het 
besparingspotentieel geeft de gedeputeerde aan dat de heer Vermeersch inderdaad een punt kan 

hebben. Maar de gedeputeerde vestigt er de aandacht op dat door de groepsaankoop een besparing 
wordt gerealiseerd. De heer Vermeersch gaf in zijn vraag aan dat hijzelf een aantal keer de v-test heeft 
gedaan en dan op een goedkoper voorstel uitkwam dan datgene dat uit de groepsaankoop kwam. De 
gedeputeerde meent dat in dit geval wellicht appelen met peren werden vergeleken. In het andere geval 
had het raadslid geluk en was de prijs inderdaad goedkoper, aldus de heer Vanlerberghe. 
De passieve consument blijft een aandachtspunt en de gedeputeerde zegt dat hij de heer Vermeersch 
minstens dankbaar is dat deze vraag werd gesteld. Hij hoopt dat dit aanleiding zal geven tot wat 
bijkomende naamsbekendheid van het product. De gedeputeerde zegt dat de provincie, in tegenstelling 
tot heel veel andere instituten, een heel actieve inspanning met betrekking tot deze groepsaankoop doet. 
Daarin wordt de provincie fors gesteund door de lokale besturen die zich bijvoorbeeld via hun 
woonloketten engageren om ook mensen die helemaal niet met een PC aan de slag kunnen, en de v-test 
niet autonoom kunnen doen, te helpen met de ganse online papierwinkel. Zij kunnen hiertoe aankloppen 

bij gemeentelijk woonloketten. Ook in het provinciehuis Boeverbos zijn er zitdagen waar papieren 
overstappen kunnen geregeld worden en waar de gemeentelijke diensten het provinciebestuur helpen 
om die mensen effectief te doen overstappen van energieleverancier. Het kan echter altijd beter denkt 
de gedeputeerde. Als de heer Vermeersch met zijn vraag de bedoeling had om een warme oproep te 
lanceren om harder in te zetten op moeilijk bereikbare doelgroepen dan vindt hij een getrouwe partner in 
de gedeputeerde, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde is echter van mening dat het kind met het 
badwater weggooien op basis van een aantal krantenartikelen, niet de juiste manier van handelen is. De 
gedeputeerde zegt dat de hele heisa rond de groepsaankopen ergens begonnen is op het moment dat 
een private speler vond dat hij een vervelend concurrentieel nadeel had ten gevolge van de 
groepsaankopen van de provincie, en hij bijgevolg rumoer is gaan maken in de pers. Het hielp dat de 
betrokken mediagroep die de persartikels uitbracht voor een stuk aandeelhouder was van deze private 
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speler zegt de gedeputeerde. De provincie is van plan om met dit initiatief door te gaan. De 
gedeputeerde neemt de oproep om dit initiatief te versterken ter harte. 
Tot slot gaat de gedeputeerde over naar een element dat in de schriftelijke vraagstelling aan bod kwam, 
maar in de raad niet meer naar voren werd gebracht, namelijk het businessmodel van de organisator van 
de groepsaankoop. In de rapporten van de VREG en van de KREG staat dat dit een normaal conform 
businessmodel is wanneer een overstapvergoeding of de retentievergoeding door de 
elektriciteitsleveranciers betaald worden aan de organisator wanneer iemand bij een bepaalde 
maatschappij blijft. Deze vergoeding is op een normale hoogte, en komt enkel in de plaats van de 

inspanningen die deze maatschappijen anders zouden moeten leveren. Indien de groepsaankoop niet zou 
bestaan zouden de op vandaag 42.000 mensen waarvan mag verwacht worden dat ze zullen 
overstappen, immers op een ander manier moeten bereikt moeten besluit de gedeputeerde zijn 
antwoord. Dan zou men deur aan deur verkopers moeten loslaten. De gedeputeerde stelt dat deur aan 
deur verkopers vaak minder een garantie zijn op correcte praktijken, dan een door de overheid 
aangestuurd campagne. 
Repliek 
De heer Vermeersch repliceert dat de gedeputeerde zegt dat het in de groepsaankoop om groene stroom 
en gas gaat. De heer Vermeersch stelt dat dit reeds misleidende reclame op zich is. 90% van de groene 
stroom in België komt uit gas-en kerncentrales zegt de heer Vermeersch. Maar door een zwendel in 
oorsprongcertificaten wordt het groen gewassen. Wat iChoosr betreft, zegt de heer Vermeersch dat dit 
allesbehalve een liefdadigheidsinstelling is en zeker geen bedrijf dat de belangen van de West-Vlaamse 

consument voorop stelt. Dit is een commercieel bedrijf dat winst nastreeft zegt het raadslid. Dit is 
volgens het raadslid haar goed recht, maar het is de taak van de provincie om de West-Vlaamse 
belangen te gaan dienen. Het raadslid denkt dat iChoosr dit niet altijd doet. Anderzijds pleit zijn fractie 
niet voor een afschaffing van de groepsaankopen, maar het raadslid heeft wel een aantal ideeën, als 
iemand die uit de sector komt, om een aantal aanpassingen aan de bestaande groepsaankopen te doen. 
Het raadslid heeft een aantal ideeën om de aankoop te gaan omvormen op die wijze dat de consument 
wel met een druk op de knop , zoals de consument nu een mail krijgt met zijn voorstel van iChoosr, een 
voorstel kan krijgen met een aantal technische ingrepen die wel de laagste prijs geven. Waardoor de 
consument zelf niet de v-test moet uitvoeren. Het raadslid vraagt als de gedeputeerde bereid is om 
eventueel een aantal voorstellen van zijn fractie te bekijken. 
De voorzitter geeft aan dat het enkel om een repliek gaat en sluit de vraag af.  
 

Vraag nr. M/2019/002 
van mevrouw Isabelle Vandenbrande 
Evaluatie Krak West 
Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, zegt dat zij enkele jaren geleden met Italiaanse 
schoenfabrikanten sprak die onder de indruk waren van het fijnmatig kwaliteitsvol netwerk van 
handelszaken in de Belgische steden, zelfs tot in de kleinste gemeenten van Vlaanderen. Kleinhandel en 
horeca leven bij gratie van hun bezoekers, ze zorgen voor beleving van de steden en gemeenten, ze 
hebben naast een economische vaak ook een sociale factor en zijn sponsor van culturele en 
sportverenigingen. Ze zijn als zelfstandig ondernemers op zichzelf aangewezen zonder vangnet zoals 
andere statuten en zonder subsidies of toelagen uit een rampenfonds wegens te nat of te droog zoals de 
boeren, aldus mevrouw Vandenbrande. De kleinhandel staat onder immense druk zegt mevrouw 

Vandenbrande. Dit ondanks investeringen in webshops. Het blijft opboksen tegen de bol.com’s, Zalando’s 
en Alibaba’s van deze wereld. Getuige daarvan zijn de leegstand en het stopzetten van vele 
handelszaken, aldus het raadslid. De perceptie over ondernemers bij de burgers is vaak het type dat 
voorkomt in het programma “The Sky is the Limit”. Maar misschien vijf procent is een Marc Coucke of 
Willy Naessens zegt mevrouw Vandenbrande. 95 % is echter zoals Ghislain de Schoenmaeker, de 
bloemist in Kortrijk. De actie van de burgers om hem te helpen in november laatsleden was voor 
mevrouw Vandenbrande de warmste week. Er is een magisch woord in de politiek, dat is betrokkenheid 
zegt mevrouw Vandenbrande. Mevrouw Vandenbrande hoopt dat alle beleidsmakers op alle niveaus een 
optimaal kader scheppen om kleinhandel en horeca te helpen. Dit kan via een parkeer-of 
terrassenbeleid, maar ook via doelgerichte acties om mensen te stimuleren lokaal te shoppen en te 
genieten, door kernversterkende acties en evenementen om de beleving te behouden. Het ecoproject 
Krak West “ik koop lokaal bij een winkelier van hier” is alvast positief en een goede bewustmaking. Krak 

West staat voor krachtige kernen in West-Vlaanderen en heeft onder meer als doel om een 
ondernemersvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen en de handelskernen, 
waarvan de kleinhandel de actoren zijn, te versterken. Mevrouw Vandenbrande gaat over naar haar 
vragen. Werd reeds een analyse gemaakt van het project Krak West en werd gevraagd naar de 
bevindingen van tien West-Vlaamse steden en ondernemers die deelnemen. Kan dit project uitgebreid 
worden naar meer steden en gemeenten. Worden tenslotte nog verder projecten uitgewerkt voor lokale 
handel, beëindigt mevrouw Vandenbrande haar vragen. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, meent dat mevrouw Vandenbrande deel moet uitmaken van 
het team dat zich in de komende periode zal buigen rond ontwikkeling van de handelskernen in 

gemeentelijke en stedelijke centra. De gedeputeerde beschouwt de ontwikkeling van deze handelskernen 
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als één van de grootste uitdagingen waarmee de provincie geconfronteerd wordt. De gedeputeerde wil 
evenwel niet gezegd hebben dat de provincie dé oplossing in petto heeft en dit even zal klaren. Maar het 
is, in een combinatie van diverse factoren, één van de belangrijkste economische uitdagingen waar ook 
de provincie West-Vlaanderen voor staat zegt de heer de Bethune. Vijf à zes jaar geleden was dat dit ook 
reeds een belangrijk item, en werd besloten om de POM te gebruiken in de ondersteuning van de lokale, 
de gemeentelijke en stedelijke besturen op dit terrein. De POM heeft getracht dit te doen, aldus de 
gedeputeerde. Het raadslid verwees naar Krak West, een mooie illustratie van deze ondersteuning van 
de handelskerken, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde bedankt het raadslid voor haar appreciatie 

voor dit project. De gedeputeerde zal mevrouw Vandenbrande de evaluatie van dit project bezorgen, hij 
kan dit immers niet in twee minuten resumeren. Het is een feit dat de provincie minstens drie structurele 
opties heeft genomen. De gedeputeerde geeft in eerste instantie mee dat de provincie ervoor zorgt dat 
de gemeentebesturen informatie krijgen over de situatie binnen hun gemeenten. Eén van de meest 
gekende initiatieven op dit vlak zijn de data inzake leegstand en passanten. Deze informatie wordt op 
kosten van de provincie ter beschikking gesteld aan alle gemeentebesturen in deze streek. Ten tweede 
werd een aantal jaren terug initiatief genomen om stedelijke regionale ondernemerscentra op te richten 
en om van daaruit een aantal activiteiten te organiseren. Dit had voornamelijk betrekking op het 
samenbrengen van bijvoorbeeld schepenen van lokale economie om de uitwisseling van best practices 
mogelijk te maken. Dit alles ter ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven. Daarnaast is er Krak 
West die eveneens, met Europese en Vlaamse steun, tot bedoeling had om die beweging wat kracht bij 
te zetten. Vandaag wordt echter vastgesteld dat deze initiatieven onvoldoende zijn zegt de 

gedeputeerde. Het wordt één van de prioriteiten in de komende legislatuur om te kijken hoe de provincie 
op dat terrein en in goed overleg en samenspraak met de lokale besturen, een soort bondgenootschap 
kan vormen. Enerzijds naar de Vlaamse regering toe, maar anderzijds en dat is het belangrijkste volgens 
de gedeputeerde, het raadslid suggereert dit ook in haar vraag, hoe kan dit gesprek, dit overleg, met de 
lokale actoren, en dit op verschillende niveaus, zowel met de interprofessionele organisatie, type Unizo 
bijvoorbeeld, maar ook met de staatscomités, wijkcomités, en de handelaars die effectief een dynamiek 
willen helpen ondersteunen op een bepaalde plek, worden georganiseerd. Het verhaal van mevrouw 
Vandenbrande is bijzonder actueel. De concurrentie van e-commerce is bijzonder sterk. In welke mate 
kan de provincie bondgenoot zijn van de gemeenten, maar ook en vooral van de handels-en andere 
ondernemerscomités en individuele handelaars die niet allemaal Marc Couckes zijn. Dit debat wordt 
vervolgd en de gedeputeerde hoopt dat, in de context van de provinciale ambities en doelstellingen, dit 
zeker aan bod zal komen. Hij belooft dat dit als prioriteit zal worden opgenomen vanuit de POM. 

 
Vraag nr. M/2019/003 
van Wouter Vermeersch 
Cijfers 2018 van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar de cijfers die ILKW bekend maakte. 
De luchthaven kende een boerenjaar, aldus de heer Vermeersch. Dankzij Europese en provinciale steun 
kwam rt een nieuw navigatiesysteem dat landen en opstijgen in Wevelgem makkelijker maakt, de 
luchthaven is goed bereikbaar en de wachttijden voor passagiers zijn erg beperkt. Dit werpt zijn vruchten 
af, het buitenlands verkeer steeg met 13 %. Het aantal reizigers met 31 % , een record, deelt de heer 
Vermeersch mee. Voor Vlaams Belang vormt de luchthaven een belangrijke toegangspoort tot de regio, 
maar biedt zij ook de mogelijkheid om voor de West-Vlaamse ondernemers toegang te krijgen tot 

belangrijke markten, aldus de heer Vermeersch. De luchthaven is noodzakelijk in de verankering van de 
economie, de Vlaamse welvaart in West-Vlaamse handen, zegt het raadslid. Sinds 28 maart 2018 is de 
luchthaven echter niet langer een intercommunale, maar een naamloze vennootschap. Deze operatie zou 
de structuur een stuk eenvoudiger moeten maken en de werking een pak efficiënter. Hoewel het volgens 
de Vlaams Belang-fractie toch nog steeds een politiek kluwen blijft, aldus de heer Vermeersch.  De 
hervorming was dan ook noodzakelijk, want vanuit Vlaanderen wordt opgelegd om tot een volledige 
privatisering te gaan. Europa legt op dat de subsidiekraan tegen 2024 onherroepelijk dicht moet. De 
privatisering moet dus tijdens deze legislatuur worden voltrokken zegt het raadslid. Daarnaast werd door 
de nieuwe aandeelhouders om en bij de 10 miljoen euro gemobiliseerd voor bijkomende investeringen in 
de modernisering van de luchthaveninfrastructuur, zoals de aanleg van een nieuwe taxibaan en de 
integratie van een luchthaven gebonden industriezone. De heer Vermeersch vraagt aan de gedeputeerde 
welke stappen na 28 maart 2018 zijn genomen inzake de noodzakelijke modernisering van de luchthaven 

en als er reeds contacten zijn gelegd rond de geplande privatisering. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat de Europese reglementering inderdaad voorziet 
dat na een periode van tien jaar, einde in 2024, een luchthaven moet ontstaan die op de markt 
competitief is. Tegen 2024 moet hier ook in Kortrijk-Wevelgem gestalte aan worden gegeven. De 
gedeputeerde zegt dat het raadslid het zelf heeft aangegeven, de weg daartoe ligt op vandaag eerder 
positief, er zal in geslaagd worden om ook in Kortrijk-Wevelgem, tot een publieke LOM die de 
infrastructuur beheert en een geprivatiseerde LEM-exploitatie te komen. De gedeputeerde maakt 
duidelijk dat het niet over een volledige privatisering gaat, hij wil dit soort misverstanden uit de wereld 
helpen. De gedeputeerde geeft als voorbeeld de luchthaven van Deurne, dit is een publieke installatie die 

privaat geëxploiteerd wordt. De exploitatie zou tegen 2024 moeten geprivatiseerd worden. In deze zaak 
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gaat het nog steeds niet over de veiligheidsmaatregelen. Men moet ervoor opletten dit dossier niet te 
eenvoudig voor te stellen. Alles wat te maken heeft met handhaving van de veiligheid, het garanderen 
van de veiligheid op de luchthaven kan ook perfect na 2024 een publieke opdracht blijven. De 
gedeputeerde wil dit duidelijk nuanceren.  
De gedeputeerde gaat over naar de vraag van de heer Vermeersch over wat reeds concreet is gebeurd. 
Hij geeft aan dit dossier reeds tien jaar te volgen. De echte doorbraak naar de handhaving van een 
internationale erkende luchthaven op de site Kortrijk-Wevelgem was geslaagd nadat een aantal jaren 
terug Belgocontrol mee aan boord kwam. Dit wil zeggen dat de vluchtgeleiding, niet onbelangrijk in dit 

dossier, dankzij de inspanning van velen, ook vanuit Kortrijk-Wevelgem, in een niet gecontroleerd 
luchtruim werd toevertrouwd aan Belgocontrol, aldus de gedeputeerde. Dit is één van de factoren die 
verklaard dat de resultaten in de voorbije periode positief waren onder meer op vlak van internationaal 
verkeer. Dit akkoord met Belgocontrol werd een aantal maanden terug gesloten. Ten tweede werd 
vandaag de aanbesteding  gegund inzake de noodzakelijke investeringsmaatregelen om te zorgen dat de 
luchthaven EASA-conform wordt. Dit betekent dat de infrastructuren op punt zullen worden gesteld. Dat 
geldt niet alleen voor taxibanen, het gaat over noodzakelijke infrastructuur werken die voorzien zijn, 
aldus de gedeputeerde. Tegen 2020 zouden de basis structurele investeringen om de luchthaven EASA-
certificeerbaar te maken normalerwijze moeten gerealiseerd zijn.  
Een derde belangrijk punt volgens de gedeputeerde is dat je geen producten kan privatiseren die niet op 
punt zijn. Als men dan zou privatiseren doet men dit aan voorwaarden die voor de overheid allesbehalve 
attractief zijn op lange termijn. Vandaar dat de tijd wordt genomen om op al deze terreinen de stappen 

te zetten en dan de tijd te hebben om deze LEM, de exploitatiemaatschappij, een privaat karakter te 
geven, zonder dat de overheid, in dit geval de LOM, hiervan de dupe zal worden. De gedeputeerde durft 
te zeggen, na een heel moeilijk dossier en moeilijk parcours te hebben doorlopen, men vandaag op 
schema zit. De eerste resultaten zijn meer dan bemoedigend en de investeringen zijn op kruisnelheid 
aan het raken. De gedeputeerde denk dat de provincie daar ook zal scoren.  
Het laatste punt en misschien het moeilijkste punt volgens de gedeputeerde is het investeren in de 
economische ontwikkeling van de luchthaven. Eén van de perspectieven op dat vlak is dat men wenst om 
van Kortrijk-Wevelgem op vlak van zakenvluchten zowat de hub te willen maken voor alles wat te maken 
heeft met zakenvluchten. Meer bepaald voor zakenvluchten voor mensen komende uit het ganse 
Noordzeegebied, zijnde Scandinavië, Groot-Brittannië na de brexit, Duitsland enzomeer. Men wil streven 
naar de situatie dat naar het hart van Europa toe (Brussel), Kortrijk-Wevelgem voor zakenvluchten een 
preferentiële hub wordt en dit met al zijn faciliteiten. Een ander faciliteit waarnaar wordt gestreefd met 

de luchthaven is dat meer vliegtuigen met een grotere capaciteit aan passagiers Wevelgem zullen 
aandoen. De gedeputeerde heeft het hier niet over toeristen, maar over mensen die komen om aan 
business te doen. De gedeputeerde zegt dat dit reeds een aantal heel beloftevolle indicaties zijn. Men 
wenst een netwerk van sustainable airport te realiseren, een sustainable airport rond de Noordzee die 
uiteindelijk Wevelgem zou kunnen gebruiken om de hoofdstad van de EU te bereiken. Dit klinkt op 
vandaag misschien wat ambitieus als strategie, maar dit zijn de projecten die vandaag in volle 
ontwikkeling zijn zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat de heer Vermeersch gelijk heeft 
wanneer hij stelt dat de privatisering van de exploitatie van de luchthaven tegen uiterlijk 2024 moet 
gerealiseerd zijn. Alle stappen om daartoe te komen werden gezet. De belangrijkste stap was de 
oubollige intercommunale structuur op te doeken. Intercommunales zijn een formidabel instituut 
geweest in de 20e eeuw, nu zijn we reeds de 21e eeuw en geeft Kortrijk-Wevelgem misschien een eerste 

illustratie van de ontwikkeling terzake, besluit de gedeputeerde. 
 
 
 
Repliek 
De heer Vermeersch repliceert dat hij weet dat enkel de exploitatie van de luchthaven wordt 
geprivatiseerd. Als hij het antwoord van de gedeputeerde analyseert, meent de heer Vermeersch dat er 
nog maar weinig contacten zijn gelegd om effectief stappen te nemen in dit dossier.  
 
Vraag nr. M/2019/004 
van Gerda Schotte 
Communicatiebeleid 

Vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt recent in de krant ‘De Standaard’ verschillende 
keren een advertentie te hebben gezien voor de provincie West-Vlaanderen. De boodschap was dat de 
provincie super nuttig is. Dergelijke advertenties stonden al vóór de verkiezingen in de krant in het kader 
van een bekendmaking van de provincieraadsverkiezingen. Veel mensen wisten immers niet dat, naast 
de gemeenteraadsverkiezingen, er ook verkiezingen plaatsvonden voor de provincieraad. Mevrouw 
Schotte zegt dit zelf te hebben ervaren toen ze op de markt flyers uitdeelde. Na de verkiezingen nog 
verder dergelijke propaganda voor de provincie voeren in de krant lijkt de Groen-fractie een beetje 
overdreven. 
Naast dit gegeven werd begin januari aangekondigd dat de provincie een nieuw provinciemagazine zal 
uitbrengen dat in elke woonkamer van de provincie zal te vinden zijn. Mevrouw Schotte vraagt wat de 

bedoeling is van de advertenties in de krant na de verkiezingen, hoeveel de advertenties hebben gekost, 
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wat de bedoeling is van het nieuwe provinciemagazine, met welke regelmaat het magazine in elke 
woonkamer zal te vinden zijn, hoe het magazine zal worden bedeeld, hoeveel het magazine zal kosten en 
of deze kosten in het budget 2019 zijn voorzien. De Groen-fractie vraagt zich af of beide elementen 
kaderen in een nieuw communicatiebeleid en of dit door de deputatie is beslist. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat, als het aankwam op het krijgen van aandacht, de 
provincie in het verleden het niveau was dat tussen de mazen van het net viel. Gedeeltelijk is dit nog 

steeds het geval. Je merkt het vooral als er iets positiefs gebeurt. Gemeente en stad wijzen dan op hun 
realisaties en zeggen erbij dat ze ervoor gezorgd hebben dat de provincie ook voor dit of dat nog heeft 
bijgedragen. De heer Naeyaert geeft twee voorbeelden. Wat waterbeleid betreft geven bepaalde 
gemeenten aan dat ze investeren in de veiligheid van de burgers bij middel van bijvoorbeeld 
waterbekkens. Ergens wordt er dan bij vermeld ‘Met steun van de provincie’. Wat winkelbeleid betreft en 
het bieden van kansen aan de kleine handelaar loopt er in Torhout een project met een 
centrummanager. De middelen, ook voor promotie, komen voor een stuk uit een Europees project dat is 
aangebracht door de provincie, samen met de POM. Dat project loopt. Hierbij komt uiteindelijk de stad 
op het voorplan met de centrummanager. Het logo van de provincie is weliswaar aanwezig maar de 
provincie blijft voor een stuk onzichtbaar, maar is wel super nuttig. Als er daarentegen iets negatiefs 
gebeurt, bijvoorbeeld een vergunning die wordt verleend en waar er discussie is over mobiliteit, dan 
wordt er naar de bevolking een brief gestuurd met de melding ‘De provincie heeft beslist, … en de 

provincie dit en de provincie dat’. De provincie zit vaak daar waar de slagen vallen als er voor een 
bepaald deel van de bevolking iets negatief uitvalt en bij een positieve gebeurtenis is het vaak de andere 
partij die de zaken heeft verwezenlijkt. In het verleden is vanuit die positie, samen met gedeputeerde 
Guido Decorte die verantwoordelijk was voor communicatie, gekeken om aan te tonen wat de provincie 
doet en daar volop op in te zetten. Er zijn toen een aantal interne staatshervormingen gevolgd, waarbij 
de rol van de provincie werd gewijzigd, en waarbij het voor sommige mensen leek alsof de provincie was 
afgeschaft. Dat is helemaal niet het geval. Er zijn bepaalde bevoegdheden weggevallen, maar de 
provincie is meer dan ooit combattief om de grondgebonden bevoegdheden waar te maken. 
In die optiek is in de vorige legislatuur gekozen om een campagne op te zetten om te tonen wat de 
provincie doet en de boodschap te brengen dat de provincie inderdaad niet altijd super zichtbaar is, maar 
wel super nuttig is in hetgeen ze doet. Het is terecht dat de deputatie en de provincieraad de middelen 
hebben voorzien om de ludieke campagne ‘Jou provincie, niet super zichtbaar, wel super nuttig’ te gaan 

realiseren en dat daarop werd ingezet met advertenties en allerlei media. Ook de rubriek ‘Provinciaal 
Domein’ op Focus/WTV heeft daar enkele reportages aan gewijd. 
Ondertussen zijn er verkiezingen geweest en als afsluiter van de campagne naar aanloop van de 
provincieraadsverkiezingen was voorzien dat er een afsluitende advertentie zou zijn die erop wijst dat er 
een nieuwe provincieraad is die voor de burgers in een nieuwe legislatuur aan het werk gaat. De 
advertentie waarnaar mevrouw Schotte verwijst kadert in dat gegeven. 
Wat het huisblad betreft, een magazine die ook veel gemeenten uitgeven, daarmee wil de provincie 
aantonen wat ze in West-Vlaanderen voor de burger doet. Momenteel wordt één uitgave gemaakt die 
over de hele provincie zal worden verspreid. Deze uitgave zal worden geëvalueerd en pas dan zal worden 
bekeken hoe daarmee verder om te gaan. De heer Naeyaert meent dat de provincie naar de toekomst 
moet tonen dat ze mooi werk levert en hij wijst erop dat het tevens een democratische plicht is om aan 

te tonen wat je doet. Het is belangrijk dat de burgers weten hoe ze op een bepaald moment ten aanzien 
van de provincies staan. Hij meent ook van mevrouw Schotte te kunnen zeggen dat ze een ‘gelover’ is in 
de provincies, want ze is voor een tweede keer in de provincieraad verkozen. Moest ze niet geloven in de 
provincieraad, dan zou ze nu niet in de raad zitten. Tot slot zegt hij dat de communicatie in de komende 
maanden verder aan bod zal komen in de commissie. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte dankt de heer Naeyaert en zegt dat ze erin kan komen dat er vóór de verkiezingen in 
de krant een campagne is gevoerd. Of een campagne na de verkiezingen om de provincie beter bekend 
te maken nog effect zal hebben, daar kan men vragen bij stellen. Wat het huisblad betreft had mevrouw 
Schotte begrepen dat het blad met een bepaalde periodiciteit zou worden uitgegeven. Dat blijkt nu 
eenmalig te zijn, met een evaluatie. Dat zal dan blijken en mevrouw Schotte hoopt op dat moment ook 

meer informatie te verkrijgen over de kostprijs. 
 
Vraag nr. M/2019/005 
van Patrick De Klerck 
Zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen 
Vraag 
De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, zegt dat de West-Vlaamse ruimte beperkt is en dat het 
aangewezen is om weloverwogen en op het duurzaamheidsbeginsel gestoelde beslissingen te nemen 
over ruimtelijke ingrepen. Het is zeker het geval voor bedrijventerreinen. De taakstelling ‘Ruimte voor 
bedrijven’ moet in een ondernemende provincie als West-Vlaanderen gebaseerd zijn op een dubbele 
taakstelling. Enerzijds is er het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen via 

bedrijventerreinenmanagement, het realiseren van hoog rendement, multimodale ontsluiting en 
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dergelijke meer. Anderzijds zijn er in functie van ‘Ruimte om te ondernemen’ nieuwe bedrijventerreinen 
nodig die oordeelkundig en weloverwogen moeten worden aangesneden, onder andere in functie van de 
principes van het eigen structuurplan van de provincie, maar ook van het beleidsplan ruimte Vlaanderen, 
het groen boek, het witte boek en de strategische visie op een duurzaam ruimtegebruik. 
Op dinsdag 15 januari vond in de provincieraadszaal een informatiesessie plaats over het alloceren van 
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) kregen de provincies de belangrijke taak toebedeeld om economische 
subregio’s te ondersteunen en geografisch de reserve aan ruimtepakketten te specifiëren. Naar 

aanleiding van de studieberekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen besliste de 
Vlaamse regering dat de provincie West-Vlaanderen beroep kan doen op een reservepakket aan 
bedrijventerreinen van maar liefst 430 hectare. Dat is belangrijk om naar de toekomst toe economische 
zuurstof aan de bedrijven te geven. Het is aan het provinciebestuur om, in overleg met de lokale 
overheden en andere stakeholders, concrete locaties voor te stellen. In het licht van een participatief 
proces worden de West-Vlaamse gemeenten per subregio individueel uitgenodigd voor een overleg 
inzake potentiële sites. De heer De Klerck vraagt in dat verband of de provincieraadsleden zullen worden 
geïnformeerd over de taakstelling en de procedure, of de gedeputeerde haar visie kan toelichten op de 
toewijzing van de 430 hectare aan nieuwe bedrijfsgronden die voor West-Vlaanderen zijn voorzien in het 
Vlaams reservepakket en of ze meer duiding kan geven over de geplande inspraakprocedures.  
 
Antwoord 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt als antwoord op de eerste vraag dat de 
provincieraadsleden vanzelfsprekend zullen worden geïnformeerd over de taakstelling en de procedure 
die zal worden gevolgd. Het punt staat reeds geagendeerd op de volgende vergadering van de 
commissie. De infosessie vond toevallig plaats na de bijeenkomst hierover van de eerste commissie en 
ze zegt te erkennen dat het in de toekomst goed zou zijn dat de provincieraadsleden die in de materie 
geïnteresseerd zijn op dergelijke infosessie worden uitgenodigd. Nu waren de steden en gemeenten 
uitgenodigd en mevrouw Lahaye-Battheu erkent dat het in de toekomst wenselijk is om ook aan de 
provincieraadsleden een uitnodiging te bezorgen. 
Wat de visie betreft zegt mevrouw Lahaye-Battheu dat die duidelijk is en neerkomt op het maximaal 
inzetten op extra ruimte voor de West-Vlaamse bedrijven. Het provinciaal ruimtelijk beleid kent drie 
sporen, waarvan als eerste het voorzien van bijkomende bedrijventerreinen. Tijdens de vorige legislatuur 
is heel wat voorbereidend werk gebeurd, waaronder de opmaak van een behoeftestudie en het in kaart 

brengen van het bestaande aanbod via de POM. Belangrijk hierbij is de beslissing van de Vlaamse 
regering, waarbij aan de provincie West-Vlaanderen groen licht is gegeven voor 430 hectare bijkomende 
bedrijventerreinen, bestemmen onder voorwaarde. Het is aan de provincie om concrete locaties voor te 
stellen. De tweede lijn zijn de bestemde bedrijventerreinen die op heden niet zijn ontwikkeld. De 
activeringsteams worden hierbij ingezet om te kijken hoe de terreinen toch nog kunnen worden 
ontwikkeld. Tot slot is er de derde lijn met het overleg- en denkproces dat de provincie wil opstarten, om 
te bekijken hoe bedrijventerreinen in de toekomst zuiniger en duurzamer kunnen worden ingericht. 
Het is niet de bedoeling en het zal ook niet mogelijk zijn om de bijkomende 430 hectare in één keer te 
bestemmen. Het pakket is bedoeld om bij te sturen waar er tekorten zijn. Er is een behoefteberekening 
die wijst in de richting van tekorten in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem. Deze informatie 
wordt door de POM bijgehouden. De deputatie heeft beslist om die oefening te maken in elke subregio. 

Planningsprocessen duren vaak lang en daarom is het belangrijk om de oefening overal in de provincie te 
maken. De infosessies zullen bestaan uit een ronde doorheen de provincie, waarbij de steden en de 
gemeenten zullen worden bezocht. Daarbij zal er informatie worden verstrekt over de werkwijze die de 
provincie voorstelt om de ruimte te creëren en over de wijze waarop de provincie de steden en de 
gemeenten bij dat proces wil betrekken. De provincie is er zich van bewust dat er bij de 
gemeentebesturen verwachtingen worden geschapen. Men moet echter rekening houden met het feit dat 
er moet worden gewerkt binnen een Vlaams ruimtelijk kader en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
Niet elke gemeente zal in aanmerking komen voor een bijkomend bedrijventerrein, daarin moet men 
realistisch zijn. De visie en ambitie is echter heel duidelijk en komt neer op het maximaal inzetten op 
extra ruimte voor de West-Vlaamse bedrijven. 
 
Repliek 

De Heer De Klerck dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het antwoord. 
 
Vraag nr. M/2019/006 
van Johan De Poorter 
Streekproducten via de POM 
Vraag 
De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid, zegt dat hij recent in de pers heeft gelezen dat de rechtbank 
van koophandel de Ieperse vzw ‘Het beste van bij ons’ failliet heeft verklaard. De vereniging promootte 
meer dan 30 jaar alle streekproducten uit de Westhoek. ER is een curator aangesteld om het 
faillissement van de vzw verder op te volgen. De vzw werd in 1987 opgericht met als doel de promotie te 
voeren voor de West-Vlaamse- en de Westhoekstreekproducten. Later kreeg de vzw een subsidie om in 

heel de provincie actief te kunnen zijn. In 2015 werd de subsidie en de toelage stopgezet. De vereniging 
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moest zijn activiteiten stopzetten en werd opgeslorpt door de POM, die de volledige voorraad overnam. 
De heer De Poorter is de vzw bijzonder dankbaar voor haar pionierswerk voor de Westhoek en de 
provincie. 
De POM nam de activiteiten van de vzw in handen en sinds enkele jaren zijn de acties opgenomen op de 
website ‘www.100procentwest-vlaams.be’. De website biedt een mooi overzicht van de West-Vlaamse 
producten. Een erkenningscommissie bespreekt voor de aanvragers de erkenning van het label voor 
streekproducten. Nu de POM de werking heeft overgenomen had de heer De Poorter graag een stand van 
zaken gekregen over de activiteiten en hij vraagt hoeveel de jaarlijkse subsidie aan de vzw ‘Het beste 

van bij ons’ bedroeg en hoeveel producten het label ‘100 procent West-Vlaams streekproduct’ hebben 
ontvangen. Het project is ook een samenwerking tussen de POM, Inagro, Westtoer en Unizo en met 
financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse en West-Vlaamse overheid. De heer De Poorter 
vraagt hoe die samenwerking in elkaar steekt en of hiervan een financieel overzicht kan worden 
gegeven. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat men in deze materie drie zaken moet onderscheiden. 
Het eerste luik bevat de vraag naar financiering en resultaten uit het verleden. Een tweede luik is de 
vraag wat er verder met het project gaat gebeuren en het derde luik slaat op het waarom van het 
project. 
In de jaren tachtig is in de Westhoek een vrij vernieuwend en creatief initiatief gestart dat vanuit de 

provinciale niveaus een grote appreciatie kreeg. De vzw werd in de periode vóór 2012 vanuit de 
provincie ondersteund met een dotatie die in orde van grootte neerkwam op 15.000 euro per jaar, wat 
ongeveer 40 % uitmaakte van de werkingsmiddelen van de betrokken vzw. De vzw heeft met de dotatie 
goed werk geleverd. In de periode 2012 - 2013 is er aan die operatie een vervolgverhaal gebreid in het 
kader van de PDBO-projecten. Als de heer De Poorter spreekt van Europese, Vlaamse en andere steun 
dan vermoedt de heer de Bethune dat hij naar die periode verwijst. Hij heeft het bedrag niet zelf kunnen 
verifiëren maar hierbij zou 40.000 euro zijn vrijgemaakt voor de periode 2014, 2015 en begin 2016. De 
provincie is hierbij voor 20 % tussengekomen. De provincie heeft de activiteiten dus verder ondersteund, 
maar dan wel in het kader van een Europees en Vlaams initiatief onder het PDBO-label. 
Ondertussen hebben ongeveer 140 hoeveproducten het label ‘100 procent West-Vlaams’ ontvangen en 
zijn er 139 streekproducenten. De aangroei van het aantal erkende producten kent een gemiddelde van 
16 % per jaar. 

Het gaat om een zeer verdienstelijk initiatief met positief resultaat. Het initiatief was echter deels aan het 
uitdeinen om redenen waarop de heer de Bethune tijdens de raad niet dieper zal op ingaan. Het 
belangrijke van het verhaal is echter dat er in de nieuwe legislatuur nog meer dan in het verleden zal 
worden ingezet op de korte keten, niet alleen als een landbouwgeheel maar ook als een gegeven in de 
West-Vlaamse economie in het algemeen. Het pionierswerk dat via de streekproducten is geleverd krijgt 
bijgevolg navolging in een ruimere context. Dit veronderstelt een grondige herstructurering van de 
aanpak. In de komende maanden zal de fundering hiervoor worden geconsolideerd met een 
heroriëntering van hetgeen op dat terrein noodzakelijk is. West-Vlaanderen heeft immers het artisanale 
kunnen, de creativiteit en de ondernemersdynamiek om in een samenwerking de consumenten te 
overtuigen om kwalitatief West-Vlaams te spelen, de CO2 afdruk te verminderen en de korte keten als 
economisch principe verder gestalte te geven, zonder te vervallen in een vorm van negatief chauvinisme. 

 
 
 
Repliek 
De heer De Poorter dankt de heer de Bethune en zegt dat hij vanuit de N-VA -fractie op alle steun kan 
rekenen om verder de lokale economie en de kleine handelaars te ondersteunen en de korte keten te 
promoten. 
 
Vraag nr. M/2019/007 
van Maarten Tavernier 
Provinciale agentschappen 
Vraag 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in de komende maanden mandaten zullen worden 
ingevuld in aan de provincie gelinkte organisaties, met als belangrijkste de provinciale agentschappen 
Inagro, POM en Westtoer. In de statuten van die agentschappen staan een aantal provinciale 
vertegenwoordigers, variërend tussen 13 en 7. Dat was vanuit het verleden in een situatie dat er 72 
provincieraadsleden waren. Ondertussen bestaat de provincieraad uit 36 leden. De heer Tavernier vraagt 
welke initiatieven de provincie zal nemen om het aantal vertegenwoordigers in de agentschappen af te 
stemmen op het verminderd aantal raadsleden. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het klopt dat de meeste functies die in de verschillende 
organisaties zullen worden opgenomen tijdens de komende twee maanden aan bod zullen komen. In 

februari zal het hierbij gaan om de belangrijkste koninginnestukken van het provinciaal beleid dat via 
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agentschappen wordt gerealiseerd. Hij beaamt dat het aantal provincieraadsleden is verminderd, maar 
wijst erop dat het werk van de agentschappen en de manier van werken niet is veranderd. Vandaar is 
het niet evident om het aantal raadsleden in die organisaties te halveren omdat het aantal 
provincieraadsleden is gehalveerd. Het is ook niet mogelijk op basis van decretale en wettelijke 
argumenten. 
In de eerste commissie van de voorbije week werd door de heer Ravyts gevraagd om een werkpunt te 
maken van het feit dat raadsleden moeten worden betrokken bij het beleid van de provincie. Ook de 
heer Pillaert heeft in een zitting gevraagd om de raad voldoende te betrekken bij de werking van de 

agentschappen waar een belangrijk deel van het beleid wordt gerealiseerd. De heer Naeyaert is dan ook 
van mening dat er geen automatisme moet zijn tussen het halveren van het aantal provincieraadsleden 
en de vertegenwoordiging in de belangrijke agentschappen. Betrokkenheid van de provincieraadsleden in 
de agentschappen vraagt een goede vertegenwoordiging van de provincieraadsleden in de 
agentschappen. In de raad van bestuur van Inagro zitten enerzijds heel wat vertegenwoordigers met een 
bepaalde functie van buiten de provincieraad en anderzijds moet de provincieraad in de raad van bestuur 
de meerderheid behouden, wat een bepaalde constellatie geeft die ervoor zorgt dat het niet mogelijk is 
om het aantal provincieraadsleden in die raad te verminderen. De discussie agentschap per agentschap 
is gepland op de volgende bijeenkomst van de provincieraad. 
 
Repliek 
De heer Tavernier dankt de heer Naeyaert en vreest dat hij de heer Naeyaert moet tegenspreken. Hij 

vraagt hem om er de statuten van Inagro op na te lezen. In de statuten is een meervoudig stemrecht 
opgenomen, waardoor de provinciale vertegenwoordigers altijd meer stemmen hebben dan de 
vertegenwoordigers van andere organisaties en geledingen. Hij ziet dan ook geen enkele wettelijke 
belemmering om het aantal raadsleden in de agentschappen te verminderen. 

*** 
 

Agendapunt 2 Verlenen van de titel van ere-voorzitter aan de gewezen voorzitter, ere-
gedeputeerde aan de gewezen gedeputeerden en ere-provincieraadslid aan gewezen 
raadsleden 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE ERETITEL VAN 
EREVOORZITTER AAN DE GEWEZEN VOORZITTER, EREGEDEPUTEERDE AAN DE GEWEZEN 
GEDEPUTEERDEN EN EREPROVINCIERAADSLID AAN DE GEWEZEN RAADSLEDEN 
 
 
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 17 en 67 (toekenning van eretitels); 
- het provinciaal reglement van 23 september 2010 en latere wijzigingen betreffende het toekennen van 
de eretitel van erevoorzitter, eregedeputeerde en ereprovincieraadslid; 
- de installatievergadering van de provincieraad van 6 december 2018, waarbij een nieuwe provincieraad 
werd geïnstalleerd, een nieuwe voorzitter en een nieuwe deputatie werd verkozen; 
- op voorstel van de deputatie. 

 
 
BESLUIT  
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Artikel 1 
 
Aan de volgende gewezen provincieraadsvoorzitter wordt de eretitel van ereprovincieraadsvoorzitter 
toegekend:  
 
- Eliane Spincemaille. 

 
 
Art. 2 
 
Aan de volgende gewezen gedeputeerden wordt de eretitel van eregedeputeerde toegekend:  

 
- Franky De Block; 
- Guido Decorte; 
- Myriam Vanlerberghe; 
- Carl Vereecke. 

 
 
Art. 3 
 
Aan de volgende gewezen provincieraadsleden wordt de eretitel van ereprovincieraadslid toegekend:  
 
- Elke Carette; 
- Charlotte Castelein; 
- Guido Decorte; 
- Bernard De Cuyper; 
- Dirk De fauw; 

- Eric De Keyser; 
- Hugo De Plecker; 
- Lieven Lybeer; 
- Gunter Pertry; 
- Peter Roose; 
- Hendrik Verkest; 
- Gilbert Verkinderen. 

Art. 4 

 
Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018. 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 3 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Veurne in functie van de 
herinrichting van de site Acasus 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat dit agendapunt te paard zit bij twee 
gedeputeerden. Enerzijds betreft dit agendapunt louter infrastructuur wat bij collega Naeyaert zit, maar 

uiteraard wat de inhoud betreft, actieradius van Acasus het bij de heer Jean de Bethune zit, die 
ongetwijfeld momenteel een heel interessant interview geeft aan Focus. Toch wil hij even vermelden dat 
in het bureau men reeds van gedachten hierover heeft gewisseld dat men dat spelletje zou stoppen. Hij 
wil mild blijven voor de eerste keer in het nieuwe jaar maar het is niet goed voor de werking van de 
provincieraad. 

De voorzitter onderbreekt hem want het is gedeputeerde Vanlerberghe die hieromtrent bevoegd is . De 
heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vult aan dat de POM rechtstreeks gerelateerd is bij 
Acasus. Hij had de intentie om hieromtrent nog wat inhoudelijke vragen te stellen. Uiteraard ook bij het 
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impulsplan Westhoek waar Acasus een belangrijk onderdeel vormt. Ook gedeputeerde Vanlerberghe zal 
hierop misschien kunnen antwoorden. 

Wat betreft dit agendapunt , hij gaat dit ongetwijfeld goedkeuren ware het ook niet dat hij toch een paar 
vragen heeft bij de stand van zaken rond de herinrichting. Dan kijkt hij bij gedeputeerde Naeyaert want 
dit is toch een belangrijk gegeven Acasus. Hij ziet dat erin het budget beleidsnota 2019 nog altijd bijna 
twee miljoen euro staat voor de exploitatie van de volledige zaak, dus denkt hij dat men hiervoor 
aandacht moet hebben. Het Acasus initiatief heeft ingehaakt op het Westdeal programma van de 
provincie waar zes prioriteiten waren. Dit gaat o.a. over het startersbeleid en ook het Westhoekimpuls 

plan dat de economische dynamiek in de regio Westhoek wil aanzwengelen.  

Hij zou ook een uiteenzetting kunnen houden over de vijf punten waarbij in 2015 gezegd werd Acasus 
gaat werken op vijf punten nl. opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en 
vanaf begin 2017 een toonpunt. De vraag is dat we hier in de loop van de volgende maanden beter eens 
dieper kunnen op ingaan. Misschien moeten we in de commissie hieromtrent aandacht besteden. 

Dit agendapunt leent zich daar niet toe maar je kent mijn manier van werken. Hij probeert altijd wat de 
puntjes infrastructuur inhoudelijk te stofferen.  Heel kort gezegd een belangrijk aandachtspunt in de 
Westhoek, ook economisch, duurzaam bouwen, de bouwsector in de regio, de band met de vergrijzing, 
kust, renovatie en dergelijke meer … een mooi programmatje voor een commissievergadering.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zoals gesteld in de eerste commissie is het de bedoeling om 
inhoudelijk een overzicht te geven in een commissie wat de stand van zaken is wat betreft de site 
Acasus, en wat er in de pipeline zit van de werken die moeten gebeuren om de site volledig uit te 

bouwen. Hij zal er verder niet meer over zeggen. 

Over Westdeal durft hij geen woord over zeggen.  

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wenst een kleine toevoeging vanuit N-VA Veurne te doen. Met dit 
agendapunt zal de provincie zijn patrimonium met 580 vierkante meter uitbreiden, met dank aan 
Veurne. Veurne vaart er ook wel bij. Niet alleen krijgt men een stuk grond bij maar ook komt er een 
boom bij. Die prachtige fantastische grote boom moet gerespecteerd worden. Hij moest dit nog even 
expliciet zeggen vanuit de N-VA fractie Veurne dat die boom gerespecteerd zou worden.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, er is een onlosmakelijke band tussen de POM en 
Acasus. Acasus maakt ook deel uit van het impulsplan Westhoek. Hij heeft de vijf pijlers rond Acasus 
graag gezien in een commissie. Hij heeft ook de band met de kust, de vergrijzingsproblematiek, het 
duurzaam bouwen, het renoveren en dergelijke meer herhaald. Het zijn allemaal zaken die in 2015 bij de 
opening werd gezegd. We zijn binnenkort vier jaar later, daarom is het tijd om in een commissie wat 

meer info over de inhoud te krijgen. 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, biedt zijn verontschuldiging aan omdat hij daarnet niet 
aanwezig was in zijn raad. Het klopt in 2015 dat er een Europees dossier rond Acasus werd ingediend en 
dat pas nu men goedkeuring heeft gekregen door de Vlaamse administratie voor dat dossier. Soms moet 
je zich even afvragen welk niveau het meest efficient is. Dan laat ik jullie eens over nadenken.  

Het zou goed zijn om in een commissie hierop in te gaan. De POM zal samen met de administratieve 
diensten Minawa zelf verder opereren. Een derde element die de komende periode belangrijk zal worden 
nl. er werd beslist om resoluut te gaan voor meer geïntegreerde, horizontale programma’s. Hij zal in 
nauw overleg met collega de heer Vanlerberghe van gedachten wisselen. Ze hebben uiteindelijk de 
goedkeuring van Vlaanderen, uiteindelijk ook Europees gelden. Het project is zeker niet begraven.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, 
Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Ravyts, Sneppe, Soens, 
Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanmeirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vanlerberge, Vermeersch en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GROND TE VEURNE IN FUNCTIE VAN DE HERINRICHTING VAN DE SITE ACASUS.  
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring van de overdracht en bijhorend opmetingsplan door het college van burgemeester 
en schepenen van de stad Veurne in zitting van 16 oktober 2018 

- Het feit dat deze aankoop geschiedt in functie van de omgevingsaanleg van het starterscentrum 
Veurne; 

- Het ontwerp van akte en bijhorend plan voor de aankoop van grond gelegen te Veurne, 1ste afdeling, 
sectie B, perceelnummer 1304A (voorheen deel zonder nummer), met een oppervlakte van 528 m², 

tegen een symbolisch bedrag van 1 EUR;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot de aankoop van grond gelegen te Veurne, 1ste afdeling, sectie B, 
perceelnummer 1304A (voorheen deel zonder nummer), met een oppervlakte van 528 EUR, tegen een 
symbolisch bedrag van 1 EUR 
 

Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. in functie van de omgevingsaanleg van het 
starterscentrum.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 
 
 
 

 
 

Agendapunt 4 Verlenen van machtiging tot de verkoop van een restperceel langs de Frontzate 
te Diksmuide 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, 
Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Ravyts, Sneppe, Soens, 
Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanmeirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERKOOP 
VAN EEN RESTPERCEEL LANGS DE FRONTZATE TE DIKSMUIDE.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De aankoop door de Provincie van diverse gedesaffecteerde spoorwegbeddingen met het oog op de 
inrichting ervan als recreatieve fiets- en wandelroutes; 

- Het feit dat bepaalde percelen langs de Frontzate niet dienstig zijn voor de Provincie en reeds 
worden gebruikt door de aanpalende eigenaars waardoor ze in aanmerking komen voor verkoop; 

- De aankoopbelofte; 
- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan;  
- De ontwerpakte voor de verkoop van het perceel gelegen te Diksmuide, 14de afdeling, sectie B, 

perceel 402B (voorheen deel van perceelnummer 402 A) tegen een prijs van 7105 EUR    
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van het perceel gelegen te Diksmuide, 14de afdeling, sectie B, 
perceel 402B (voorheen deel van perceelnummer 402 A) tegen een prijs van 7105 EUR .   
 
 

Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

Agendapunt 5 Goedkeuring van de wijziging van het provinciaal reglement van 22 december 
2014 betreffende de financiële ondersteuning in het kader van een bezoek aan 
herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte, Vanbrabant, 

Vandenbrande, Vandenbulcke en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, 
Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Ravyts, Sneppe, Soens, 
Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanmeirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vanlerberge, Vermeersch en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT 
BETREFFENDE DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN EEN BEZOEK AAN 
HERINNERINGSPLAATSEN WOI 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 dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 
- de wet van 14 november 1983 betreffende ‘de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen’; 
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending 

van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
- het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elk vorm van provinciale 

subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005, en latere wijzigingen; 
- het besluit van de provincieraad dd. 22 december 2014 houdende de vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de financiële ondersteuning van de onderwijsinstellingen, initiatieven 
jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen in het kader van een bezoek aan 
herinneringsplaatsen rond WOI in West-Vlaanderen; 

- het actieplan: 2019170044 – uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-
Vlaanderen, waarbij onder actie 2019170435 – herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie 
aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een tegemoetkoming in de vervoers-
/toegangskosten  

- de meerjarige verbintenis op ramingnummer 2019170760; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Artikel 2 van het besluit van de provincieraad dd. 22 december 2014 houdende de vaststelling van het 
provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader van een bezoek aan 
herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen wordt vervangen door:  
 
Het reglement treedt in werking op 23 december 2014 en wordt opgeheven na uitbetaling van alle 
financiële tussenkomsten in dit kader en dit ten laatste op 31 maart 2020. 
 
Art. 2: 
In het reglement wordt in artikel 7, punt 7.6. de laatste zin vervangen door: 

 
Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in de provincieraad in werking en is van toepassing op 
bezoeken aan de herinneringsplaatsen tussen 1 februari 2015 en 31 december 2019. 
 
Art. 3: 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Aanduiden van de stemgerechtigde provinciale vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering en van de leden van de raad van bestuur van de Vereniging van de 

Vlaamse Provincies 
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De voorzitter deelt mee dat dit een geheime stemming is. Het amendement met de aanvulling van dit 
agendapunt vind je op de banken.  
Er werd een amendement opgesteld m.b.t. dit agendapunt.  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, het doet ons plezier dat er rekening gehouden werd 
met de vragen van de oppositie. De oppositie is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de 
VVP over alle provincies heen. Dat is heel goed. Dankzij de CD&V hebben ze nu ook een plaatsvervanger 
van West-Vlaanderen, ook voor hun fractie met dank. Ze wou nog even aansluiten op de vraag van de 
heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, over de andere mandaten. Ze had graag geweten wanneer er 
wordt samengekomen met de fractieleiders hieromtrent.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zou de heer Naeyaert willen bedanken om zijn 
engagement concreet gestalte te geven om samen met de mensen uit de raad van bestuur VVP, die 
trouwens vernieuwd wordt volgende maand, om dan toch het criterium van de uitslag 
provincieraadsverkiezingen over gans Vlaanderen, als wegingselement te nemen bij het invullen van de 
stemgerechtigde mandaten over de verschillende fracties heen. Had dit niet gebeurd, was er 
waarschijnlijk geen Vlaams Belang vertegenwoordiger meer over gans Vlaanderen ondanks het feit dat 

ze een behoorlijke uitslag behaald hebben voor die provincieraadsverkiezingen. Dank daarvoor, om die 
elementaire, democratische reflex te hebben samen met de gedeputeerde Lemmens van de provincie 
Antwerpen.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bedankt voor de tussenkomsten. Alle partijen zijn 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering zoals gevraagd. Dat was voorheen ook zo. Omwille van de 
reductie van de aantallen werd dit iets moeilijker maar het is toch gelukt. De mensen zijn gekend die 
naar de VVP zullen gaan in de verschillende beslissingsorganen. 

Hij durft niet de agenda van de fractieleiders mee te delen. Hij geeft het woord aan mevrouw Els Kindt, 
op 18 februari 2019 zullen ze dit finaliseren. Er zijn nog enkele punten die de griffie zal beantwoorden en 
zal bezorgen. Daarna zullen ze initiatief nemen om men hen samen te zitten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement besluit van agendapunt 8. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
GEHEIME STEMMING 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET AANDUIDEN VAN DE STEMGERECHTIGDE 
PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN DE 
PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN 
DE VLAAMSE PROVINCIES 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 

Verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188; 
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- de volledige vernieuwing van de provincieraad ten gevolge van de provincieraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018; 
- het waarborgen van de continuïteit in de werking van de vereniging van de Vlaamse provincies; 
- artikel 11 van de statuten van de vereniging van de Vlaamse provincies die bepalen dat ieder lid-
provincie 5 stemgerechtigde vertegenwoordigers kan aanduiden in de algemene vergadering, waarvan er 
minstens 2 lid van de deputatie zijn; 
- artikel 21 van de statuten van de vereniging van de Vlaamse provincies die bepalen dat de provincie 3 
leden van de provincieraad of de deputatie kan aanduiden als vertegenwoordigers; 

- aan de leden van de raad van bestuur wordt per vergadering een presentiegeld toegekend; 
- voorstel om voor alle effectieve leden ook plaatsvervangende leden te voorzien; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Volgende raadsleden worden namens de provincie West-Vlaanderen aangeduid als 
stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering van de vereniging van de Vlaamse Provincies: 
 
Effectieven: 
 
1. Bart Naeyaert 

2. Christof Dejaegher 
3. Johan De Poorter 
4. Patrick De Klerck 
5. Kurt Ravyts 
 
Plaatsvervangers: 
 
1. Luc Vannieuwenhuyze 
2. Isabelle Vandenbrande 
3. Martine Vanryckeghem 
4. Martine Vanbrabant 
5. Herman Lodewyckx 

 
Art. 2: Volgende raadsleden worden namens de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor de raad van 
bestuur van de vereniging van de Vlaamse Provincies: 
 
Effectieven: 
 
1. Bart Naeyaert 
2. Patrick De Klerck 
3. Jurgen Vanlerberghe 
 
 

Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de vereniging van de Vlaamse 
Provincies. 
 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om 16u45.  

 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 


