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Beleidsnota bij de jaarrekening 2018
Doelstellingenrealisatie : prioritaire doelstellingen
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Actie wordt steeds vooraf
gegaan door een
opsommingsteken (er
kunnen meerdere acties
zijn per actieplan)

actieplan

beleidsdoelstelling

Met de groene kleurcode wordt
aangeduid dat de actie gerealiseerd is. In
dit geval geeft de betrokken dienst
bijkomende toelichting over de
realisaties voor deze actie.

Vermits de investeringsuitgaven op dit
actieplan niet voor 95% uitgevoerd zijn,
wordt de reden hiertoe verduidelijkt net
boven het kader met de financiële
informatie.

We illustreren dit a.d.h.v. het volgende voorbeeld voor een actieplan onder de beleidsdoelstelling 20.04 Conserveren, ontsluiten en valoriseren van het provinciedomein
Raversyde.

Indien de gebudgetteerde uitgaven- en ontvangstkredieten niet voor 95% aangewend respectievelijk gerealiseerd werden, dan wordt hierover uitleg gegeven.

 Jaarrekening uitgaven = aangerekende kosten
 Jaarrekening ontvangsten = gerealiseerde opbrengsten
 Eindbudget = geraamde uitgaven en ontvangsten rekening houdend met alle goedgekeurde budgetwijzigingen.
 Initieel budget = geraamde uitgaven en ontvangsten zoals weergegeven bij de goedkeuring van het initieel budget.

De financiële informatie wordt gebundeld op het niveau van het actieplan. U krijgt per actieplan telkens volgende informatie :

De doelstellingenrealisatie krijgt vorm op het niveau van de actie. Er wordt per actie met een kleurcode aangeduid in welke mate de actie inhoudelijk gerealiseerd werd.
Eventueel wordt dit bijkomend verduidelijkt a.d.h.v. een toelichting.

De doelstellingenrealisatie is naar analogie met de doelstellingennota bij het budget ingedeeld volgens bevoegdheid. Voor elke bevoegdheid vindt u per beleidsdoelstelling
één of meerdere actieplannen. Elk actieplan bevat op zijn beurt één of meerdere acties.

OPBOUW DOCUMENT

HOE LEEST U DE DOELSTELLINGENREALISATIE ?

De doelstellingenrealisatie 2018

Bestuurlijke organisatie
2018170001

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie
Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van
het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

2018170001

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

634.450,39 €

405.116,28 €

647.561,68 €

412.500,00 €

635.464,00 €

412.500,00 €

I
A

0,00 €

1.520,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.890,00 €

-1.200,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de sociale dienst
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de sociale dienst.

• Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod
Gerealiseerd: Ja.
Het bestaand sportaanbod (tennis, Yoga, badminton, zwemmen, lunchwandelen, fitness, joggen, fietsen, tennis, spinning, BBB,
tafeltennis en SUP) voor de actieve personeelsleden werd gecontinueerd.
206 leden schreven zich hiervoor in.

• Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Gerealiseerd: Ja.
De leden betalen jaarlijks een bijdrage waarvan het bedrag gedifferentieerd is volgens niveau en categorie en vastgesteld is in het
oprichtingsbesluit IVA SDP.

• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering
Gerealiseerd: Ja.
De hospitalisatieverzekering is een continu proces van in- en uitschrijven op de groepspolissen gezondheidszorg
(hospitalisatieverzekering): de leden die zich inschrijven betalen een bijdrage zoals bepaald in het oprichtingsbesluit IVA SDP.

• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen
Gerealiseerd: Ja.
De leden die dit wensen, kunnen inschrijven op deze verzekering en betalen hiervoor de reële kostprijs.

• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Gerealiseerd: Ja.
Het jaarprogramma 2018 bood een waaier aan diverse activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Naast de jaarlijks traditionele
activiteiten (nieuwjaarsmoment voor alle leden, nieuwjaarsmoment voor de senioren, de 1 mei wandel- en fietstocht,
pretparkbezoek, een meerdaagse reis, het Sintfeest en de kerstshopping) was er de quiz voor de goede doelen, tal van uitstappen,
meerdere vormingsmomenten én culinaire activiteiten.

• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Gerealiseerd: Ja.
- 43 leden hebben, tegen een voordeelprijs, een tweedehands PC gekocht
- 46% van de leden hebben zich geregistreerd op het ledenplatform van Merrits & Benefits
- 63 leden hebben deelgenomen aan Weight watchers @work.

• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP
Gerealiseerd: Ja.
Het IVA Sociale Dienst heeft in 2018 materiële, financiële en morele steun aangeboden aan zijn leden, zoals omschreven staat in het
doel van het IVA SDP. Ze deed dit a.d.h.v. de organisatie van activiteiten, aanbieden van ledenvoordelen & premies en het
aanbieden van groepsverzekeringen. Er wordt permanent informatie gegeven via de website en de nieuwsbrief. Nieuwe
personeelsleden worden geïnformeerd over de mogelijkheid en de voordelen van aansluiting bij het IVA SDP.
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De doelstellingenrealisatie 2018
2018170002

Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

• opvolgen bouwberoepen
Gerealiseerd: Ja.
Tot medio 2018 konden bij de gemeenten nog klassieke bouwdossiers ingediend worden waardoor er in 2018 nog heel wat klassieke
bouwberoepen ingediend zijn bij de deputatie. Alle ingekomen dossiers werden op de voorgeschreven manier en binnen de
voorziene termijnen afgehandeld.
2018170003

Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

• voeren van klantvriendelijk overleg met gemeenten
Gerealiseerd: Ja.
De eerder gemaakte afspraken werden onverkort nagekomen: er werd ingegaan op alle vragen van gemeenten naar informeel
vooroverleg, en alle bezorgde ontwerp-verordeningen werden informeel doorgenomen.
2018170004

Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

163.037,95 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

139.508,99 €

167.983,00 €

124.467,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
159.988,00 €

114.467,00 €

• Exploiteren van de uitleendienst
Gerealiseerd: Ja.
De uitleendienst leent kwalitatief, degelijk materiaal uit, in goede staat. In een sector met snelle technische vooruitgang is het
aankoopbeleid voor de uitleendienst een aandachtspunt. Met de aangekochte materialen en installaties streeft de uitleendienst
ernaar om materiaal aan te bieden dat up-to-date, gemakkelijk te bedienen, ergonomisch en duurzaam is. In 2018 werd het aanbod
van de uitleendienst in deze zin vervangen, aangepast of uitgebreid. De uitleenposten Brugge, Oostende, Ieper en Kortrijk waren
open op de voorziene dagen.
Er werden 23471 uitleningen geboekt in 2018 voor de vier uitleenposten.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de uitleendienst
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de uitleendienst.

Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale
publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale
archief

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

357.178,91 €

12.570,87 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
367.659,97 €

10.683,17 €

2018170005

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
405.852,27 €

3.425,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor de
archiefdienst. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en
beheer van de gebouwen uitgevoerd.

• Beheren van het analoge archief
Gerealiseerd: Ja.
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De doelstellingenrealisatie 2018
Er werden opnieuw maandelijkse archiefvernietigingen uitgevoerd. De omvang van het vernietigde archief was in 2018, net zoals in
2017, hoger dan gewoonlijk, n.a.v. de opruimingsacties in het Provinciehuis Abdijbeke en n.a.v. de reorganisatie in het
Provinciehuis Boeverbos. Voor de handbibliotheek werden vaktijdschriften en naslagwerken aangekocht.

• Uitbouwen van de digitale archiefwerking
Gerealiseerd: Ja.
Aanbrengen van kleinere aanpassingen aan, hosting en onderhoudslast van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor
Archieftoepassingen); en onderhoudslast Records Management Tool. Opslagkosten voor duurzame bewaring van het audiovisuele
materiaal door het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Er werden 287 affiches gedigitaliseerd met het oog op permanente
bewaring en ontsluiting via Probat. Er werd opnieuw hoogwaardig zuurvrij archiefverpakkingsmateriaal aangekocht en 60
militieregisters heringebonden.

• Publiekswerking
Gerealiseerd: Ja.
Ter voorbereiding van een communicatiecampagne rond de website Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voor
Archieftoepassingen) werd het usability-onderzoek verder gezet. Er werd een ontwerp opgemaakt voor de nieuwe publiekswebsite.
Er is deelgenomen aan het 'Erfgoeddag 2018'. Er verschenen 4 nummers van de de digitale 'Archiefbrief'.

• Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Naast de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van lokale archiefdiensten en het ter beschikking stellen van Probat (Provinciaal
Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) werden subsidies toegekend voor het lokale archiefbeheer aan Oudenburg en Veurne
(1ste schijf); aan de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest, Dentergem en Zwevegem (2de schijf) en aan Anzegem, Beernem en
Jabbeke (3de schijf). In samenwerking met Vonk apb werd een intervisietraject georganiseerd voor de lokale archivarissen.

• Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken
Gerealiseerd: Ja.
2018170006

Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie

Onder de actie opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen werden een aantal
kredieten voorzien als overgangsmaatregel voor een totaal 84 goedgekeurde sport- en cultuurevenementen, waarvan uiteindelijk 52
aanvragen effectief werden ingediend. Ook de kosten mbt het promotiemateriaal hieraan verbonden vielen lager uit.
Daarnaast waren er ook minder aanvragen voor provinciale onderscheidingen en worden een aantal initiatieven niet uitgevoerd in
2018.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

2.031.188,38 €

184.538,67 €

2.449.396,00 €

139.884,00 €

2.407.355,00 €

139.884,00 €

I

7.051.916,46 €

0,00 €

7.065.840,00 €

0,00 €

221.940,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer provinciaal hof
Gerealiseerd: Ja.
De architectenopdracht voor de inhoudelijke invulling van het Provinciaal hof werd gegund. In eerste instantie werd het
behoeftenprogramma verder verfijnd, via verschillende participatieve processen. Binnen de architectenopdracht voor de
restauratie van het monument werden vooral de randvoorwaarden opgelegd door Onroerend Erfgoed, Inter, brandweer en andere
adviesorganen bepaald en verder onderzocht.

• Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen
Gerealiseerd: Ja.
Verhogen provinciale visibiliteit o.a. door de productie en uitzending van 18 afleveringen van het duidingsprogramma 'provinciaal
domein', 16 JOW'S met uittips in West-Vlaanderen en 1 live-uitzending op de regionale televisies Focus en WTV naar aanleiding
van de verkiezingsdag van de provinciale verkiezingen, het realiseren van dagdagelijkse knipselkranten, begeleiden van diverse
provinciale campagnes o.a. "Week van de provinciedomeinen" en het regiomarketingplan periode 2017-2020 met
regiomarketingcampagne "Jouw provincie, niet superzichtbaar maar wel supernuttig", verder ook realisatie van opstellingen van de
provinciale beursstand (o.a. deelname aan Tools4Schools en de beurs "Klasbakken" voor het eerst georganiseerd in 2018); de
werking van de vernieuwde provinciale corporate website met bijhorend hosting- en onderhoudscontract, hostingkosten van de .netwebsites, de werking van de e-mailmarketingdiensten via de toepassing Measuremail en de mediadatabank met ondertussen bijna
86.000 bestanden, deelname aan bloemenhuldes, vieringen 100-jarigen in West-Vlaanderen, de realisatie van promotiemateriaal in
functie van provinciale herkenbaarheid en relatiegeschenken (oa West-Vlaamse streekproducten). Er werden ook minder
provinciale onderscheidingen aangevraagd voor lokale en provinciale verenigingen, waardoor er in 2018 geen nieuwe voorraden
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De doelstellingenrealisatie 2018
werden aangekocht, dit wordt in 2019 herbekeken. Er was ook geen extra gezamenlijke campagne rond het verkiezingsjaar ism de
VVP, en ook de monitoring die een onderdeel was van het regiomarketingplan werd niet uitgevoerd en wordt verschoven naar
voorjaar 2019.

• Professioneel ondersteunen van evenementen
Gerealiseerd: Ja.
Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 195 verschillende provinciale evenementen, studiedagen en
plechtigheden (o.a. de installatie vzn de CWRM-beeldjes, het Waterfront, de opening van het nieuwe provinciedomein De
Ijzerboomgaard en het nieuwe bezoekerscentrum Duinpanne) in samenwerking met de eigen provinciale beleids- en
beleidsondersteunende diensten en provinciale partners zoals Inagro vzw, Westtoer apb.

• Beheer en exploitatie van het informatiecentrum
Gerealiseerd: Ja.
Verder uitbouwen van het provinciaal informatiecentrum voor de West-Vlaming met centralisatie van alle gratis beschikbare en te
koop aangeboden provinciale publicaties en producten (zoals het aanbod van pakketten met West-Vlaamse hartige/zoete
Streekproducten en de verdere verkoop van bijkomende producten met West-Vlaamse spreuken zoals de paraplu "'t giet woater" , de
keukenschort "gif mo chette", de "snelle mokke", de jute draagtassen "Mo how zeg" en als topproduct, het Kerstpakket 2018).
Verdere beheer van de bestaande webshop met betaalplatform voor onlinebetalingen, de promotie van de provinciale educatieve
pakketten dmv medewerking aan de beurs "Klasbakken " ter promotie van het provinciaal onderwijsaanbod, medewerking aan de
Triënnale Brugge en de link naar de tentoonstelling "buik vol afval" en Open Monumenten Dag; alsook verdere begeleiding
uitwerking project nieuwe bestemming Provinciaal Informatiecentrum naar het Provinciaal Hof.

• Beheer en exploitatie grafische cel
Gerealiseerd: Ja.
De ingebruikname van een nieuwe plotter eind 2018. Daarnaast verdere realisatie en uitbouw van de bestaande grafische secties,
namelijk prepress, drukkerij, afwerking en hoogvolume kopiecenter in functie van een continu productontwikkelingsproces (van idee
tot realisatie drukwerk).

• Patrimoniale verwerving en verkoop
Gerealiseerd: Ja.
De aankoop van het Provinciaal Hof werd definitief afgerond in 2018.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor de
dienst communicatie. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van
onderhoud en beheer van het Provinciaal Hof uitgevoerd.
2018170007

Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving

Bepaalde kosten werden in 2018 niet gemaakt (vb. Aankoop en distributie van veiligheidsmateriaal (pictogrammen, ehbo-dozen,
enz)), bepaalde kosten vielen lager uit dan verwacht (terugbetalingen kosten IDPB, kosten medische onderzoeken, opvolging
klachten psychosociaal welzijn en 2de lijnsondersteuning interne preventiedienst en werkgever door externe partner).
In 2018 werd het budget voor lidmaatschappen niet aangewend. In het verleden werden deze steeds een jaar op voorhand betaald.
Conform

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
66.867,15 €

E

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
82.515,00 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
82.515,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor IDPB
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor IDPB.

• opvolgen van risico's op niveau van de organisatie (globaal preventieplan en jaaractieplan, organisatie- brede
thematische risicoanalyses, intern noodplan,...)

Gerealiseerd: Ja.

• opvolgen van risico's op niveau van de werkpost en van het individu (omvat o.m. alle reguliere processen en
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018
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De doelstellingenrealisatie 2018
dienstverlening interne en externe preventieadviseurs)

Gerealiseerd: Ja.

• opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving inzake welzijn op het werk
(projectcoördinatie en- begeleiding bij implementatie nieuwe regelgeving, veranderingstrajecten,...)

Gerealiseerd: Ja.

• informeren en sensibiliseren van personeelsleden en leidinggevenden met betrekking tot preventie en bescherming op
het werk

Gerealiseerd: Ja.

• optimaliseren van het delen en uitwisselen van informatie t.b.v. de opvolging van risico's (integratie met FMIS,
Colibri, ...)

Gerealiseerd: Ja.

• opvolgen en behandelen van de individuele schadedossiers arbeidsongevallen
Gerealiseerd: Ja.

• ondersteunen van de werking van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid (secretariaat)
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en
advies

2018170008

De lagere financiële uitvoeringsgraad (uitgaven) is te wijten aan het feit dat vanuit de Vlaamse Belastingsdienst amper
aanslagbiljetten onroerende voorheffing werden verstuurd. Uit navraag blijkt dat de Vlaamse Belastingdienst beschikt over een
aanslagtermijn van 5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belasting is verschuldigd. Langs ontvangstenzijde
werden er vanaf januari 2018 huuropbrengsten gerealiseerd voor het kunstencentrum Be-Part te Waregem voor het gebruik van de
kantoorruimte/tentoonstellingszalen.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

583.767,14 €

44.959,65 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
798.501,27 €

34.466,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
809.090,00 €

1.802,00 €

• Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten
Gerealiseerd: Ja Maar.
De Vlaamse Belastingsdienst heeft opnieuw amper aanslagbiljetten onroerende voorheffing gestuurd naar de Provincie, uit navraag
blijkt dat de Vlaamse Belastingsdienst beschikt over een aanslagtermijn van 5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de
belasting is verschuldigd. Vanaf januari 2018 zijn er huuropbrengsten van het kunstencentrum Be-Part te Waregem voor het
gebruik van de kantoorruimte/tentoonstellingszalen.

• Beheer van de verzekeringsportefeuille
Gerealiseerd: Ja.

• Beheer gerechtelijk contentieux
Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor COOP
Gerealiseerd: Ja.
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 13 -

De doelstellingenrealisatie 2018
De mobiele telefonie en het softwarepakket 3P voor het opmaken van bestekken en het opvolgen van opdrachten in functie van de
wetgeving op de overheidsopdrachten voor de dienst COOP werd voorzien.
2018170009

Actieplan: Vestigen en innen van belastingen

Niet alle inlichtingenformulieren (ILF) van de tweede verblijfsbelasting konden verstuurd worden in de maand oktober 2018. Er
wordt gewerkt met een bijkomende ronde in het voorjaar 2019. Dit heeft zijn weerslag op de kostprijs van enerzijds opbouw bestand
ILF 2018, de hieraan gekoppelde verzendkosten alsook op de kostprijs van de opbouw bestand aanslagbiljetten van aanslagjaar
2018.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.991.461,73 € 142.467.251,11 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.431.488,64 €

2.410.693,00 € 135.939.368,31 €

136.672.471,36 €

• Algemene werking i.v.m. de drie belastingen
Gerealiseerd: Ja.

• Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting
Gerealiseerd: Ja.
Kohieren werden uitvoerbaar verklaard en aanslagbiljetten verstuurd.

• Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven
Gerealiseerd: Ja.
Kohieren werden uitvoerbaar verklaard en aanslagbiljetten verstuurd.

• Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven
Gerealiseerd: Ja.
Kohieren werden uitvoerbaar verklaard en aanslagbiljetten verstuurd.

• Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
Gerealiseerd: Ja.
Vooropgestelde ontvangsten werden geïnd.

• Inning van de provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen
Gerealiseerd: Ja.
Vooropgestelde ontvangsten werden geïnd.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de belastingen
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst belastingen.
2018170010

Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

2.638.285,61 €

528.549,14 €

3.069.679,47 €

564.957,02 €

3.301.970,30 €

745.957,02 €

I
A

104.034,80 €

6.283.664,37 €

108.234,80 €

6.326.379,25 €

5.000,00 €

0,00 €

15.913.516,03 €

16.000.400,00 €

15.920.958,17 €

16.004.250,00 €

13.668.958,17 €

19.005.000,00 €

• Financiële verwerking deelbewijzen en andere belangen
Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking bijdragen, schenkingen en legaten
Gerealiseerd: Ja.
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018
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De doelstellingenrealisatie 2018
• Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen
Gerealiseerd: Ja.
Bevat de diverse beleggings -en leningsopbrengsten en de uitgaven in kader van leningaflossingen en contante uitgaven. Daarnaast
ook een softwarecontract om de leningportefeuille te beheren.

• Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de contractuele bepalingen.

• Verwerking minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen
Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking niet-aftrekbare BTW restaurant en drukkerij
Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking waarborgen
Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de boekhouding
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst boekhouding.

• Financiële verwerking planbatenheffing
Gerealiseerd: Ja.
2018170011

Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel

De verzekeringspremie gezondheidszorg wordt bij het begin van het jaar betaald voor het volledige personeelsbestand en
vervolgens naarmate er wijzigingen zijn in het personeelsbestand komen er aanvullende bijdragen.Bij de verzekeringspremie
arbeidsongevallen dient eerst de jaarlijkse premie van het huidige werkjaar betaald te worden en daarna volgen de regularisaties
van het voorbije jaar. Er moet ook rekening worden gehouden dat het personeelsbestand vanaf 2018 gewijzigd is ingevolge de
afslanking van de provincies.
Personeelsbeheerssysteem: een deel van de kredieten werd verschoven door uitstel van de modules vorming en werving en selectie.
Evenementen personeel: niet alle ingeschatte budget werd opgebruikt.
De responsabiliseringsbijdrage voor 2017 (betaling gebeurt jaar nadien) werd geactualiseerd n.a.v. de berekening van RSZ
Vorming: leiderschapstraject: saldo van 11,544 euro wordt in 2019 gefactureerd; opleiding 'co-creatie vertrouwen' 8.500 euro
wordt in 2019 gefactureerd; enkele dure opleidingen werden niet in 2018 gefactureerd"
De loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten worden onder dit actieplan geboekt. Het gaat over reis- en
verblijfkosten, verplaatsingskosten van en naar het werk, jobstudenten, geneeskundige controles enz. Ook de facturen voor de
loonkosten van de verbindingsambtenaren bij de federale politie worden hier geboekt. Er waren minder kosten dan geraamd.
Er wordt een budget voorzien voor het uitvoeren van outplacement als het wettelijk moet of relevant is. Er deed zich in 2018 geen
enkele situatie voor waarbij outplacement gebruikt werd
Huur, onderhoud en beheer van software: niet alle ingeschatte budget werd opgebruikt doordat de facturatie van servicetickets
lager uitviel dan verwacht
Loopbaanbegeleiding: de realisatie is afhankelijk van het aantal personeelsleden die inschrijven op het aanbod. Externe evaluatie
decretale graden: er werd minder gefactureerd dan geraamd"
Gelet op de minimale bezetting in de dienst werden er geen nieuwe HR projecten die consultancy zouden kunnen vragen, opgestart
Examenkosten en vergoedingen juryleden: oorspronkelijke budget werd volledig gerealiseerd. Op einde van het jaar werd nog geld
er naartoe geschoven voor eventuele facturen assessments

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

5.404.536,93 €

990.617,18 €

6.191.722,32 €

973.955,80 €

6.896.709,32 €

983.955,80 €

I

230.270,88 €

0,00 €

271.846,57 €

0,00 €

236.390,00 €

0,00 €
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De doelstellingenrealisatie 2018
• Dossier tweede pensioenpijler
Gerealiseerd: Ja.
De financiële kosten van het dossier tweede pensioenpijler werden vereffend zoals contractueel bepaald.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst
Gerealiseerd: Ja.
De verzekeringscontracten voor gezondheidszorg en arbeidsongevallen werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst personeel.
De prikklokken en badges werden vernieuwd en dit in het kader van de toegangscontrole die in 2018 in voege trad.
Het personeelsplatform Colibri werd verder uitgebreid.

• Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
Gerealiseerd: Ja.
De grootkeuken Boeverbos staat in voor het aanbod in het personeelsrestaurant, cateringvoorzieningen voor het personeel (warme
dranken en water) en de catering in de vergaderzalen (zowel voor de interne diensten als voor externe huurder van de
vergaderzalen).
Om de grootkeukeninfrastructuur bedrijfszeker te houden werden in 2018 enkele noodzakelijke investeringen gedaan zoals de
aankoop van een nieuwe elektrische grillplaat en de aankoop van 3 nieuwe snelkookketels.
De verhuis van de diensten uit het provinciehuis Abdijbeke naar het provinciehuis Boeverbos had een directe weerslag op het aantal
bezoekers in het restaurant. Sinds september 2018 is het aantal klanten per dag gevoelig gestegen.

• Pensioenverplichtingen
Gerealiseerd: Ja.
de responsabiliseringsbijdrage voor 2017 (betaling gebeurt jaar nadien) werd geactualiseerd n.a.v. de berekening van RSZ

• personeelsbehoeften en -planning van de organisatie ondersteunen door processen van in-, door-, en uitstroom
Gerealiseerd: Ja.
Examenkosten en vergoedingen juryleden: oorspronkelijk budget werd volledig gerealiseerd. Op het einde van het jaar werd nog
geld er naartoe geschoven voor eventuele facturen assessments.

• de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie
Gerealiseerd: Ja.
De loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten worden onder dit actieplan geboekt. Het gaat over reis- en
verblijfkosten, verplaatsingskosten van en naar het werk, jobstudenten, geneeskundige controles enz. Ook de facturen voor de
loonkosten van de verbindingsambtenaren bij de federale politie worden hieronder benomen.

• ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen
Gerealiseerd: Ja.

• ondersteunen van de performantie van teams en diensten en de inzetbaarheid van het personeel door
loopbaanbegeleiding en coaching

Gerealiseerd: Ja.

• competenties en talenten van het personeel ondersteunen door loopbaanontwikkeling (VTO)
Gerealiseerd: Ja.
Inschrijvingskost- en opleidingskosten voor deelname aan opleiding op vraag van het personeelslid, de leidinggevende of vanuit een
aanbod van de organisatie.

• employability en inzetbaarheid van het personeel ondersteunen door outplacement
Gerealiseerd: Ja.
Outplacement moet worden aangeboden indien iemand met een opzeg van ten minste 30 weken ontslagen wordt. Het
provinciebestuur kan er voor opteren om ook in andere ontslagsituaties een outplacementbegeleiding aan te bieden. Er was in 2018
geen aanleiding om outplacement aan te bieden.

• opvolgen van trends en regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid
Gerealiseerd: Ja.
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 16 -

De doelstellingenrealisatie 2018
• garanderen van een vlotte werking van de dienst personeel & HRM
Gerealiseerd: Ja.

• Ondersteunen evenementen personeel
Gerealiseerd: Ja.
De organisatie van een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel in het concertgebouw van Brugge en een huldeviering
en ontvangst van 23 oprustgestelde personeelsleden, alsook de medewerking aan meerdaagse overleg voor leden C-team + in
Brugge en in Kortrijk.

Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie

2018170012

In 2018 werden opvallend minder aangetekende zendingen verstuurd omwille van onder meer de digitale verwerking van de
vergunningen. Er werden ook minder campagnes opgezet waaraan grote verzendopdrachten gekoppeld zijn.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

731.109,01 €

61.025,82 €

826.400,00 €

55.965,00 €

968.600,00 €

72.020,00 €

I

545.502,73 €

4.027,41 €

546.439,29 €

5.000,00 €

600.090,00 €

5.000,00 €

• Aanbieden van logistieke ondersteuning
Gerealiseerd: Ja.
Voor aankoop van kantoormateriaal werd in 2018 een raamcontract afgesloten.
Op vlak van inrichting vergaderzalen en kantoren was de verhuis van de diensten Abdijbeke een groot project dat in 2018 werd
afgewerkt. Scope, timing en budget werden perfect ingeschat en uitgevoerd: uitvoering tegen begin juli 2018, inrichting van
verdiepingen 1, 2 en 3 van het administratief gebouw Boeverbos binnen het vooropgestelde budget. Naast kantoormeubilair (kasten,
burelen, ladekasten) werden ook projectieschermen voor de vergaderzalen aangekocht, waarmee de diensten op een dynamische
manier kunnen vergaderen en overleggen.
De huur van de werkkledij is eveneens geregeld via een raamcontract. Het gebruik, wassen, herstellen, vervangen van de kledij is
inbegrepen in de huurprijs, wat de praktische afhandeling eenvoudig maakt.
De verzendingsdienst heeft de inkomende en uitgaande post verwerkt. Dit betreft zowel de interne post van en naar de eigen
diensten (postronde intern) als de verwerking van de administratieve post naar derden en de grote verzendopdrachten. In 2018
werden opvallend minder aangetekende zendingen verstuurd, omwille van onder meer de digitale verwerking van de vergunningen.
Er werden ook minder campagnes opgezet waaraan grote verzendopdrachten gekoppeld zijn.

• Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
Gerealiseerd: Ja.
Het raamcontract voor aankoop van schoonmaakproducten en materialen voor alle locaties werd vernieuwd in 2018.
Met het oog op het verhogen van de productiviteit werd in 2018 geïnvesteerd in de aankoop van enkele zeer compacte
schrobzuigmachines voor Boeverbos, Wereldhuis en het bezoekerscentrum De Duinpanne.

• Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten
Gerealiseerd: Ja.
De voorziene vervangingen in het wagenpark werden doorgevoerd: aankoop van een vrachtwagen en van twee bestelwagens.
Om vervoersopdrachten (zowel personenvervoer als materiaalvervoer) te kunnen verzekeren is een kwalitatief en operationeel
wagenpark vereist. Ook in 2018 werden alle nodige zaken voorzien om dit waar te maken: herstellingen en preventief onderhoud
van de voertuigen, keuringen, betaling van taksen en vergoedingen, brandstoffen.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst accommodatie.

Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming
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De doelstellingenrealisatie 2018
Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

2.735.410,92 €

84.219,83 €

2.871.420,49 €

55.732,30 €

2.558.973,52 €

0,00 €

I

70.082,79 €

29.420,00 €

70.900,00 €

63.600,00 €

70.900,00 €

63.600,00 €

• Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen
Gerealiseerd: Ja.

• Afhandeling verevening Sport
Gerealiseerd: Ja.

• Afhandeling verevening Cultuur
Gerealiseerd: Ja.

• Afhandeling verevening Welzijn
Gerealiseerd: Ja.

• Werking en ondersteuning provincieraad
Gerealiseerd: Ja.

• Werking deputatie
Gerealiseerd: Ja.

• Organisatieontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten
Gerealiseerd: Ja Maar.
Mobiele en vaste telefonie voor de deputatie, de voorzitter van de Provincieraad en de medewerkers van de kabinetten werd
voorzien.
De gsm-toestellen van de gedeputeerden en de voorzitter van de Provincieraad werden vervangen. De Servicedesk bood de
raadsleden gedurende het ganse jaar en tijdens de zittingen van de Raad technische ondersteuning bij eventuele opmerkingen of
vragen omtrent het beschikbaar gestelde ICT-materiaal. Verbruiksgoederen, zoals toners, voor de printer van de raadsleden werden
in samenwerking met de dienst Griffie aangeboden.
Nieuw ICT-materiaal voor de nieuwe deputatie en raadsleden werd aangekocht. De bedeling van de nieuwe apparatuur vindt plaats
in januari 2019.
De verkoop van de wagens van de gedeputeerden werd maar voor de helft gerealiseerd.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen
Gerealiseerd: Ja.
Ondersteuning bestuurlijke organisatie bij ontvangsten, evenementen, studie- en werkbezoeken deputatie en provincieraad, zoals bv.
het nocturnebezoek aan Beaufort ism Westtoer, het bezoek van de interprovinciale vriendenkring eremandatarissen Vlaamse
provincies, de jubileumviering voor provincieraadsleden in oktober, de installatievergadering van de nieuwe Provincieraad eind
2018 en de Rede van de gouverneur.

• Uitzendingen regionale televisie
Gerealiseerd: Ja.
Productie en uitzending van 10 afleveringen van het duidingsprogramma Boeverbos met verslaggeving provinciaal beleid op de
regionale televisies Focus en WTV

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018
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De doelstellingenrealisatie 2018
Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de
behoeften van het beleid

2018170014

(uitgaven) Het aanleggen van de glasvezelbekabeling heeft - door onvoorziene omstandigheden bij de wegwerkzaamheden - een
aantal extra maanden op zich laten wachten, waardoor het effectief in gebruik nemen ervan, pas vanaf 1 november kon gebeuren in
plaats van de geplande datum van 1 juni. Daardoor lag de effectieve huurprijs voor 2018 lager dan de geraamde.
Softwarelicenties voor e-mailarchivatie werden eind december aangekocht, maar het budget moet, conform de regels van het BBC,
op 2019 benomen worden.
Een nieuwe centrale opslageenheid werd aangekocht, waarbij - voor het eerst - gebruik wordt gemaakt van een ander type harde
schijven en controle-apparatuur die een stuk voordeliger zijn.
Ten behoeve van de goede werking van de provinciale diensten werd er in 2018 een nieuw raamcontract voor de aankoop van ICTapparatuur afgesloten, maar is het effectief afnemen van apparatuur maar gestart vanaf 1 juli. Een aantal afspraken moesten eerst
verder uitgewerkt worden. Daardoor minder afname dan jaarlijks voorzien.
(ontvangsten) Daarnaast werden er in 2018 anderhalf miljoen minder afdrukken gemaakt/kopies genomen en zijn de gesprekskosten
voor telefonie met 45% gedaald naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding.
Bijkomend zijn ook de ontvangen ledencredits van CEVI voor een groot deel verminderd, omdat zij hun verdeelsleutel hebben
herzien en het aantal producten dat de provincie bij CEVI afneemt, is gedaald.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.244.045,07 €

195.723,84 €

1.318.894,00 €

215.500,00 €

1.323.165,00 €

290.500,00 €

I

1.715.072,78 €

0,00 €

1.929.328,79 €

0,00 €

2.321.250,00 €

0,00 €

• ICT-beheer
Gerealiseerd: Ja Maar.
Voor alle leden van de nieuwe provincieraad werd ICT-apparatuur aangekocht. De uitlevering ervan is voorzien voor januari 2019.
De softwarelicenties voor e-mailarchivering werden eind december verlengd.
Een nieuwe centrale opslageenheid werd aangekocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ander type harde schijven en controle
apparatuur die een stuk voordeliger zijn dan de tot nu toe gebruikte.
Ten behoeve van de goede werking van de provinciale diensten werd er in 2018 een nieuw raamcontract voor de aankoop van ICTapparatuur afgesloten en werden er ongeveer 128 smartphones aangekocht.

• Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk
Gerealiseerd: Ja.
In 2018, werd als vervolg op het in 2017 goedgekeurd masterplan, een glasvezelverbinding van het provinciehuis Boeverbos
voorzien naar het provinciehuis Potyze, het bezoekerscentrum De Palingbeek en het nieuwe streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Op
die manier wordt een hogere netwerksnelheid in deze buitendiensten gehaald en kunnen de toepassingen gecentraliseerd worden in
het provinciehuis Boeverbos. Een extra voordeel is dat er ter plaatse geen server en randapparatuur meer nodig is.
2018170015

Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium

Door de gunstige prijszetting van de nieuwe aanbesteding voor energieleveringen, de gunstige weersomstandigheden en het
fluctuerende verbruik werd minder uitgegeven voor energiekosten. De geplande omgevingswerken rond Ons Erf werden in 2018
niet gerealiseerd: in het het project van de afsluiting, poorten en toegangscontrole waren er problemen met de levering van
materialen die van het buitenland moesten komen, bij het project voor de aanleg van de parking aan de voorzijde is de aannemer
failliet gegaan en wordt met de curator gezocht naar een oplossing, voor de beplantingswerken wordt gewacht tot de poorten en de
toegangscontrole afgewerkt zijn.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.332.706,36 €

10.436,10 €

1.686.486,77 €

7.071,00 €

1.643.195,17 €

7.071,00 €

I

1.077.832,40 €

0,00 €

1.286.518,71 €

0,00 €

2.460.457,82 €

4.100.000,00 €

• Patrimoniumbeheer administratief gebouw Potyze
Gerealiseerd: Ja.
Op deze locatie werden geen werken uitgevoerd.

• periodiek onderhoud en herstelling Be-Part (eigenaarsverplichting)
Gerealiseerd: Ja.
Alle nodige eigenaarsverplichtingen t.a.v. het gebouw werden opgenomen (vnml. In kader van waterinsijpeling en
verwarmingsproblematieken)
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De doelstellingenrealisatie 2018
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor overige gebouwen
Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniumbeheer Boeverbos
Gerealiseerd: Ja.
In het kader van de bezoekersregistratie werden de toegangsdeuren aangepast; de databekabeling op verdiepingen 1,2 en 3 werd
vernieuwd. Er werden grondspots geïnstalleerd vanuit veiligheidsoogpunt. Bestaande vloerbekleding werd diepgereinigd. Er werd
verder studiewerk verricht rond het gebouwenbeheer, het vernieuwen van de hoogspanningscabine en het plaatsen van het groen
dak.

• Patrimoniumbeheer Filiaal II
Gerealiseerd: Ja.
In Filiaal II waren er geen ingrepen.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. administratieve gebouwen
Gerealiseerd: Ja.
Actie werd reeds in 2017 gerealiseerd (verkoop PH Abdijbeke). De in 2018 initieel voorziene ontvangst werd daarom verschoven
naar budgetjaar 2017.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor de
dienst gebouwen. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van
onderhoud en beheer van de administratieve gebouwen uitgevoerd.

• Ondersteunen van de vzw Unie-K
Gerealiseerd: Ja.
De uitbetaling van de nominatieve annuïteitentoelage voor de lopende leningen verloopt volgens de gemaakte afspraken
hieromtrent. Anderzijds werd de in 2018 voorziene nominatieve toelage voor de realisatie van het EAT-project op de site van het
Magdalenagoed verschoven naar 2019, omwille van vertraging door o.m. archeologisch onderzoek.

• Bevorderen van toegankelijkheid
Gerealiseerd: Ja.
De toelage zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst met Inter werd uitbetaald voor de werking van het bevorderen van de
toegankelijkheid, onder meer door adviesverlening.

• UNIE-K vzw, Leveren en plaatsen afsluiting, poorten met toegangscontrole en camerabewaking Ons Erf
Gerealiseerd: Nee.

• UNIE-K vzw, verharding en beplantigswerken Ons Erf
Gerealiseerd: Nee.

• UNIE-K vzw, aanleg parking voorzijde Ons Erf
Gerealiseerd: Nee.

• Provinciehuis Boeverbos, heraanleg kasseiweg
Gerealiseerd: Ja.
Financiële afhandeling liep door tot 2018
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2018170057

Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed

Er werd extra krediet voorzien voor het uitvoeren van bijkomende werken in het Grootseminarie, maar die bleken achteraf toch niet
nodig te zijn. De werf is immers minder ver gevorderd dan oorspronkelijk gedacht. Het hiervoor voorziene krediet werd dus niet
aangewend.
Aan de ontvangstenzijde zullen een aantal investeringssubsidies voor de restauratie aan de Sint-Salvatorskathedraal pas in 2019
ontvangen worden. Het betreft oa het saldo voor de stenen inrichting, de houten inrichting en de bouw van het nieuwe doksaal orgel.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

50.880,12 €

297,47 €

60.806,98 €

310,00 €

46.091,00 €

310,00 €

I

1.379.233,30 €

1.109.609,14 €

1.474.589,99 €

1.364.249,11 €

2.786.182,58 €

662.835,53 €

• Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
Gerealiseerd: Ja.
De omheiningsmuur en inkompoort van het Bisschopshuis werden geschilderd. De erelonen van eerder uitgevoerde werken werden
uitbetaald. Het dossier voor het schilderen van de historische traphal werd ingediend en ontvankelijk verklaard voor
restauratiepremie.

• Patrimoniumbeheer Grootseminarie
Gerealiseerd: Ja.
De werken voor de renovatie daken en dakkapellen zijn voltooid, en de bijhorende erelonen werden uitbetaald. De werken voor de
renovatie van de gevels en het schilderen van het schrijnwerk werden aanbesteed, gegund en opgestart.

• Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
Gerealiseerd: Ja.
De laatste fase van de binnenrestauratie werd afgerond. De uitsplitsing van het Klais en van den Eynde orgel werd aanbesteed.
Uitvoering start in 2019.

• Patrimoniumbeheer molens
Gerealiseerd: Ja.
De werken aan de Sint Karelsmolen zijn afgerond. De ontwerpopdracht voor de restauratie van de Koutermolen is lopende.

• Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
Gerealiseerd: Ja.
Op deze locatie werden geen werken uitgevoerd.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onroerend erfgoed
Gerealiseerd: Ja.
Alle contracten voor nutsvoorzieningen, namelijk elektriciteit voor de provinciale molens, werden opgevolgd, net als de
onderhoudscontracten voor de molens, inclusief het onderhoudscontract voor het landschapskunstwerk op de site Lo-Reninge.
Het saldo van de restauratiepremie voor het voormalig stadhuis Mesen en de jaarlijkse molendraaipremies werden zoals voorzien
uitbetaald. Enkel de nominatieve investeringstoelage voor de restauratie van de Wullepitmolen à de Gemeente Kortemark kon niet
worden betaald, omwille van vertraging in het dossier.

• Periodiek onderhoud en herstel onroerend erfgoed
Gerealiseerd: Ja.
Alle acties nodig om het patrimonium functioneel en in goede staat te houden werden ondernomen zoals : bij de molens was dit het
aanpassen van de bliksembeveiliging. Op de begraafplaats van Koolkerke werd het grafteken ere-gouverneur de Muelenaere
gerestaureerd.In het Bisschopshuis werd de 8-hoekige beglazing vervangen. Alle beheers- en onderhoudscontracten werden
opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen uitgevoerd.

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 21 -

De doelstellingenrealisatie 2018
2018170081

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

De uitgaven gebeurden in functie van de reële noden.
COOP: 1 deskundige servicedesk voorzien vanaf 1/1/18, pas in dienst vanaf 16/3/18
ICT: 1 deskundige naar andere dienst; 2 deskundigen voorzien, maar niet in dienst gekomen
Boekhouding: 1 adj-adv in dienst op 1/8/18 ipv op 1/1/18; 1 medewerker naar andere dienst; 1 medewerker uit dienst vanaf 1/12/18
Communicatie: 1 medewerker en 1 adj-adv vanaf 1/9/18 naar andere dienst; 1 deskundige tot 1/5/18 volledig verlof en daarna
halftijds verlof; 1 deskundige werd 3 maanden niet vervangen tijdens onbetaald verlof; 1 deskundige uit dienst vanaf 1/1/18, pas
vanaf 16/5/18 vervangen
Personeel & HRM: 1 adviseur vervangen door een adj-adv; 1 adj-adv slechts tot 1/6/18 vervangen door andere adj-adv; 1 adj-adv
verlof vanaf 1/4/18 en niet vervangen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

15.397.581,04 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
16.545.869,58 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
16.954.102,17 €

0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten
Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebouwen
Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst ICT
Gerealiseerd: Ja.
De competenties van de ICT-medewerkers werden, net zoals de voorbije jaren, aangescherpt door middel van diverse initiatieven,
zoals lidmaatschap bij diverse vakorganisaties, de organisatie van een jaarvergadering, het volgen van specifieke opleiding en de
aankoop van vakliteratuur. Bijzondere aandacht werd besteed aan het in voege treden van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming waarin ook de dienst ICT een aantal verantwoordelijkheden moest opnemen.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie
Gerealiseerd: Ja.
Specifieke zaken voor de goede werking van de dienst zoals aankoop van tijdschriften en boeken, abonnementen op
kennisdatabanken zoals Pinakes (adressen), lidmaatschappen bij organisaties zoals bv. de vereniging voor overheidscommunicatie
Kortom vzw, werkkledij voor personeel drukkerij en uniform onthaalmedewerkers evenementen, specifieke bijkomende opleidingen
voor personeel.

• Garanderen van een vlotte werking van de diensten boekhouding en belastingen
Gerealiseerd: Ja.
Het betreft allerlei kleinere uitgavenposten zoals didactische bezoeken, tijdschriften en teamgerichte activiteiten.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP
Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie
Gerealiseerd: Ja.
Om de trends op vlak van facilitair management verder op te volgen zijn de leden van het dienstoverleg lid van IFMA (de
beroepsvereniging voor facilitaire managers) en nemen ze deel aan diverse studiedagen en opleiding die voor dit vakgebied
georganiseerd worden.
De jaarlijkse teamdag werd georganiseerd in Gent.

• Loonkost vervanging en uitbesteding schoonmaak- en keukenpersoneel
Gerealiseerd: Ja.
Het raamcontract uitbesteding schoonmaak werd na 1 jaar beëindigd: dit omwille van ontevredenheid over de uitvoering enerzijds
en anderzijds een verhoogde schoonmaaknood in een aantal locaties. Na afweging eigen beheer of uitbesteding werd de
schoonmaak terug in eigen beheer georganiseerd in ondermeer Raversyde, De Palingbeek groendienst, Westkapelle groendienst,
d’Aertrycke groendienst en Bergelen groendienst. Om de continuïteit te verzekeren werd, in afwachting van aanstelling eigen
schoonmaakpersoneel,de schoonmaak via korte contracten uitbesteed. Via uitbesteding werd in een aantal locaties (zoals PTI)
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schoonmaak georganiseerd om de afwezigheid van eigen schoonmaakpersoneel op te vangen. Voor een aantal locaties blijft de
schoonmaak in uitbesteding zoals voor het Zwin en streekhuis Zuid-West-Vlaanderen.
In De Gavers werd een via een afzonderlijke schoonmaakopdracht schimmelvorming verwijderd.

• Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst
Gerealiseerd: Ja.
Het Provinciaal Archief is lid van de ICA (Internationale Archiefraad) en van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek,
Archief & Documentatie). De teamdag voor het archiefpersoneel en de archiefvrijwilligers ging door op 31 mei. De Provinciale
Archiefcommissie kwam bijeen op 12 november. Er is deelgenomen aan de studiedag van het West-Vlaams Archievenplatform
(WAP).

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan accommodatie
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan boekhouding
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan belastingen
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan communicatie
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan COOP
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebouwen
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan griffie
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ICT
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan personeel & hrm
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IVA SDP
Gerealiseerd: Ja.

• garanderen van de vlotte werking van de dienst IDPB
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
I

2.603.195,99 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.892.290,43 €

2.803.120,00 €

0,00 €

0,00 €

• Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
Gerealiseerd: Ja Maar.
De afhandeling van de engagementen inzake infrastructuursubsidies verloopt vlot en zoals voorzien voor de sectoren rusthuizen,
CAW (centrum algemeen welzijnswerk) en voorzieningen voor personen met een handicap. De overige engagementen verlopen
stroever, voornamelijk door het uitblijven van de nodige verantwoordingsstukken w.o.facturen en de bewijzen inzake het voldoen
aan de toegankelijkheidsvoorwaarde van de gesubsidieerde infrastructuur.

Bestuurlijke organisatie

E
I
A
Totaal

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

35.362.506,71 €

145.124.814,95 €

39.516.385,17 €

139.267.962,65 €

40.603.763,75 €

138.711.260,13 €

14.777.142,13 €

7.428.240,92 €

15.645.988,58 €

7.760.728,36 €

11.505.330,40 €

4.832.935,53 €

15.915.406,03 €

15.999.200,00 €

15.923.458,17 €

16.004.250,00 €

13.671.458,17 €

19.005.000,00 €

66.055.054,87 €

168.552.255,87 €

71.085.831,92 €

163.032.941,01 €

65.780.552,32 €

162.549.195,66 €
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Gebiedsgerichte werking
2018170005

03.01 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur
Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende
regio's

2018170020

De werken aan kasteel ’t Hooghe hebben vertraging opgelopen, waardoor een belangrijk aandeel van het transactiemoment
verschoven is naar 2019.
Het budget voor de grondenverwerving werd enkel ingezet voor de verwerking van grond i.f.v. landinrichting Groene Fietsgordel
Brugge.
De verwervingen voor landinrichting Brugse Veldzone Wildenburg Aanwijs en landinrichting Brugge Veldzone Groenhove
Vrijgeweid konden niet gerealiseerd worden omwille van vertraging bij Vastgoedtransacties.
Betreft het project gebiedsgerichte werking: “Wielsbeke, onderdoorgang drietrapsluis” : het betreft een overblijvend saldo dat in
2017 aangehouden werd voor het provinciaal aandeel in een schadevergoeding voor de aannemer in te dekken. De juridische
onderhandelingen m.b.t. de omvang en de verdeling van de schadevergoeding die geleid worden door de hoofdopdrachtgever
Vlaamse Waterweg NV werden echter niet afgerond in 2018 en zijn nog steeds lopende.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

573.413,07 €

251.803,85 €

755.769,10 €

280.777,56 €

619.610,85 €

161.903,81 €

I

1.759.566,72 €

16.850,00 €

2.484.049,57 €

0,00 €

2.506.117,29 €

1.183.530,15 €

• Patrimoniumbeheer provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
De inrichting van de kantoren van het Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen werd voltooid.

• Logistiek uitbouwen en ondersteunen van het provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Verhuis van standplaats Gebiedsgerichte Werking naar nieuw Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen is gerealiseerd

• Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
Gerealiseerd: Ja.
De erelonen van eerder uitgevoerde werken (sanering hoogspanningscabine en herstel scheuren brug) werden uitbetaald.

• Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe
Gerealiseerd: Ja Maar.
Restauratiewerken zijn nog steeds bezig. De werken liepen vertraging op door in gebreke gestelde aannemer. Ondertussen werd een
valabele planning der werken opgesteld om te kunnen opleveren tegen zomer 2019.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
Gerealiseerd: Nee.
Via de VLM werd een kleine verwerving van grond gedaan, i.f.v. landinrichting Groene Fietsgordel Brugge. De verwervingen voor
landinrichting Brugse Veldzone Wildenburg Aanwijs en landinrichting Brugse Veldzone Groenhove Vrijgeweid konden niet
gerealiseerd worden, omwille van vertraging bij Vastgoedtransacties.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor de
gebiedsgerichte werking. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van
onderhoud en beheer van de streekhuizen uitgevoerd.

• Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen
Gerealiseerd: Ja.

• Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een
grensoverschrijdende context
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Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja.
Flandria Rhei coördineert de onderlinge afstemming van volgende Interregprojecten: Valys, Partons2,0, Mageteaux, Ecosystem,
Vedette, Transmobiel. Hiervoor werden o.a. verschillende social-media filmpjes gemaakt.

• Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust
Gerealiseerd: Ja.

• Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer
Gerealiseerd: Ja.

• Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee
Gerealiseerd: Ja.

• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen aan Chartreuse
Gerealiseerd: Ja Maar.
Bepaalde onderdelen voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen waardoor de financiële afhandeling nog niet afgerond is

• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs de Leikendreef/fietslinken Groene Gordel
Uitgesteld wegens mogelijke conceptwijzigingen

• Wielsbeke, aanleg onderdoorgang thv drietrapsluis te Ooigem
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering, De Vlaamse Waterweg is aanbestedende overheid.
Juridische procedures lopen nog tussen De Vlaamse Waterweg en de aannemer.

• Herstelling ijskelder 't Hooghe
De actie is voorzien in 2019.

• Aanleg rondwandeling en toegangsweg 't Hooghe
De actie is voorzien in 2019.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.

• Afwerken administratie (Europese) projecten
Gerealiseerd: Ja.
2018170021

Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

980.663,42 €

266.786,14 €

1.025.920,34 €

245.307,19 €

1.099.322,45 €

295.873,42 €

I

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid
Gerealiseerd: Ja.
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Via deze actie worden enkele kleinere acties binnen plattelandsbeleid gevoerd. Zo werden samenkomsten van zowel het
Kennisplatform Openbare verlichting (2 vergaderingen en 1 studiebezoek aan een beurs inzake OV)) en 3 samenkomsten van het
Kennisplatform Kerken georganiseerd. Vanuit deze actie worden de omkadering gefinancierd.

• Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.
Het voorzien van de nodige provinciale cofinancieringsmiddelen t.b.v. het progamma.
De opvolging van de diverse budgetlijnen met begeleiding van projecten, declaratie en het organiseren van uitgebreid
beoordelingssysteem met adviesgroep en beslissingsgroep.
Er werden 7 projecten goedgekeurd onder Omgevingskwaliteit, 3 onder de budgetlijn Platteland plus en 1 project binnen
samenwerking stad-platteland."

• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO 2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.
Begeleiding van projectideeën, opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties en organisatie van uitgebreid
beoordelingssysteem met adviesgroep, beslissingsgroep en externe lezers. Goedkeuren van 5 nieuwe projecten. Uitvoeren van een
uitgebreide tussentijdse evaluatie van de werking Leader Midden-West-Vlaanderen en peer-to-peer-evaluatie van de Oost- en WestVlaamse Leadergebieden.

• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III 2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.
Begeleiding van projectideeën, opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties en organisatie van uitgebreid
beoordelingssysteem met adviesgroep, beslissingsgroep en externe lezers. Goedkeuren van 5 nieuwe projecten. Uitvoeren van een
uitgebreide tussentijdse evaluatie van de werking Leader Westhoek en peer-to-peer-evaluatie van de Oost- en West-Vlaamse
Leadergebieden.

• Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek)
Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja.

• Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.
Er werden in 2018 twee dorpsontwikkelingstrajecten betoelaagd (Sint-Maarten Zedelgem en Doomkerke in Ruiselede), voor een
derde dorp werd uitstel gevraagd (Kortemark) tot 2019. Voor 2019 werden in totaal 2 dorpstrajecten aangevraagd (Zonnebeke en
Eernegem in Ichtegem) en en voorbereid (Ettelgem in Oudenburg).

• Uitvoeren kernstrategie Westhoek
Gerealiseerd: Ja.

• Spaanse Linies, aanleg infokiosken en panelen
Gerealiseerd: Ja.
2018170085

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Gebiedswerking:
- 1 adj-adv uit dienst vanaf 1/9/18: werd vervangen door andere adj-adv van de dienst, maar die werd niet vervangen
- 1 adj-adv verlof vanf 1/3/18 maar pas vanaf 16/10/18 vervangen door een adj-adv
- 1 contr adj-adv nam zwangerschapsverlof in 2018
- 1 contr adj-adv tot 1/6/18 halftijds wegens zieke, vanaf 18/6/18 volledig ziek

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

3.032.963,21 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

3.224.727,91 €

3.224.727,91 €
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• Garanderen van een vlotte werking van de gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.

Gebiedsgerichte werking

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

4.587.039,70 €

518.589,99 €

5.006.417,35 €

526.084,75 €

4.943.661,21 €

457.777,23 €

1.759.566,72 €

16.850,00 €

2.489.049,57 €

0,00 €

2.506.117,29 €

1.183.530,15 €

6.346.606,42 €

535.439,99 €

7.495.466,92 €

526.084,75 €

7.449.778,50 €

1.641.307,38 €
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Milieu, landschap en natuur
04.01 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van
multifunctionele provinciedomeinen en groene assen
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd
agentschap (IVA ZNP)

2018170006

2018170022

De opbrengsten uit inkomgelden zijn lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast waren er ook minder opbrengsten dan geraamd
voor o.a. het doorrekenen van gidsbeurten naar scholen en andere doelgroepen, het ontwikkelen van een MICE-aanbod en de
verhuur van klein materiaal.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

2.545.968,82 €

1.579.657,10 €

2.623.205,59 €

1.931.397,09 €

2.560.830,00 €

1.967.980,00 €

I

103.416,73 €

0,00 €

125.542,51 €

0,00 €

288.800,00 €

0,00 €

• Aankoop polyvalent buitenmeubilair Zwin Natuur Park
Gerealiseerd: Ja.
Aankoop van zitmeubilair voor overdekte buitenruimte.

• Plaatsen van een houten vangrail
Gerealiseerd: Ja.
De vangrail werd geplaatst om wildparkeren te voorkomen.

• Patrimoniumbeheer Zwin
Gerealiseerd: Ja.
De nodige ingrepen in functie van de exploitatie van het natuurpark Zwin werden uitgevoerd, er werden rolgordijnen geplaatst in
het Natuur Educatief Centrum, in de conciërgewoning werd een zonnewering voorzien. In de ring- en steigehut werd bijkomende
elektrische stroom voorzien.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin
Gerealiseerd: Ja.
De IVA ZNP is gestart in 2018 met de vernieuwing van de schermen en de desktops in zowel de tentoonstellingsruimte als in het
administratief gedeelte.
De policy die gehanteerd wordt door de dienst ICT om desktops te vervangen door laptops werd ook door de IVA ZNP toegepast.
Er werden aankopen gedaan van meubilair om bijkomende noden in de exploitatie op te vangen. Concreet ging het onder meer om
aankoop van kasten voor het educatief centrum en aankoop van akoestische zuilen voor de inkomhal.

• Aankopen van buitenmeubilair voor het zonneterras in het Natuurpark Zwin.
Gerealiseerd: Ja.
In juli 2017 werd op het terras van de Zwinbistro ( = 99,75 m²) terrasmeubilair geplaatst. Deze bestaat uit 60 zitplaatsen: 20
modulaire tafels waarvan 10 met 4 zitplaatsen en 10 met 2 zitplaatsen.
Deze moesten voldoen aan volgende criteria:
Ergonomie: zitcomfort i.f.v. klantgerichtheid
Duurzame materialen: hout FSC of PEFC of gelijkwaardig
Voldoende robuust en weerbestendig (o.a. niet wegwaaien bij hevige stormwind)
Onderhoud en beheer: gemakkelijk te reinigen, eenvoudig vervangbaar en herstelbaar, makkelijk te hanteren om binnen te
plaatsen of te beveiligen tegen diefstal (niet vervreemdbaar)
Esthetiek: afgestemd op kwaliteitseisen van de omgeving, sober ontwerp en
uniformiteit met bestaande infrastructuur (1 kleur – 1 stijl); Qua look and feel aansluitend bij het binnenmeubilair (zeker
designgehalte); Accorderen (qua kleur en materiaal) met buitenwanden gebouw
Mogelijks een combinatie van niet-verplaatsbare banken (geven structuur – bevestigen de looplijnen) en stoelen (zorgen
voor flexibiliteit bij gebruik). Beide in bij elkaar aansluitende stijl (zelfde fabrikant, één bestelling).

• Natuurbeheer- en ontwikkeling met het oog op aantrekken van vrije vogels, ter versterking van de bezoekersbeleving
Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park richt zich op het aantrekken van vrije vogels als “internationale luchthaven voor vogels”. Het
huttenparcours bestaat uit een aantal hutten, waaronder de voederhut, die ingericht werd om zoveel mogelijk zangvogels aan te
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trekken. Hiervoor wordt dierenvoeder (zaden) aangekocht. Er huisden 13 koppels ooievaars in het park en er zijn in 2018 maar
liefst 25 jongen geboren van wie er 22 geringd konden worden. Het ringen van vogels gebeurt in samenwerking met het KBIN
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurschappen).
De afdracht aan Natuurinvest werd uitbetaald ingevolge de overeenkomst tot uitbating van het kijkcentrum en de uitbetaling van de
variabele vergoeding, zoals beslist door de provincieraad op 22 juni 2017. Natuurinvest heeft deze afdracht grotendeels opnieuw in
het Zwin Natuur Park geïnvesteerd, zoals via een bijdrage voor de gidsen en de aanwerving van een halftijds personeelslid, die
verantwoordelijk is voor MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions).

• Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park
Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park zet in op het STOP-principe en stimuleert haar bezoekers om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer
te komen. In alle communicatie wordt hierop zoveel mogelijk nadruk gelegd. Daarnaast biedt het Zwin Natuur Park een NMBSdagtrip aan, die ruim door de NMBS gepromoot wordt. Bussen kunnen gratis parkeren. Tenslotte werd er een werkgroep mobiliteit
en duurzaamheid opgericht binnen het Zwin Natuur Park, die het mobiliteitsaspect verder zal opvolgen, met aandacht voor het
plaatsen van oplaadpunten voor fietsen en elektrische auto’s in de komende periode.

• Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau
Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park biedt vergaderinfrastructuur aan. Het aanbod werd in 2018 herzien en meer in de kijker geplaatst. Het
kijkcentrum werd voor het eerst verhuurd aan bedrijven en groepen.
De shopinkomsten kenden een grote stijging van 60 cent per bezoeker in 2017 naar 87 cent per bezoeker in 2018. In het totaal
stegen de shopinkomsten met 37%, dankzij de hernieuwing van het shopaanbod en de shopinrichting.
Er wordt gebruik gemaakt van een automatisch reserveringssysteem in de horeca en aan de kassa. De parkeerautomaat aanvaardt
cash en bancontact. Cash wordt via waardentransporten weggebracht. De horeca werd verder in concessie gegeven. Met de
concessionaris is er een nieuwe overeenkomst onderhandeld om verwarmings- en elektriciteitskosten te factureren volgens werkelijk
verbruik (in tegenstelling tot de forfaitaire bedragen in de voorgaande jaren).

• Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, bezoekersanimatie ter aanvulling van het vaste programmaaanbod voor de individuele bezoeker

Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park organiseerde in 2018 een grote tijdelijke tentoonstelling “Wildlife Photographer of the Year”, een bruikleen
vanuit het National History Museum uit Londen. Deze tentoonstelling werd erg gewaardeerd door de bezoekers. Daarnaast bracht
het Zwin Natuur Park begin 2018 de tentoonstelling van de laureaten Prijs Letterkunde 2017. Op 1 december 2018 startte de
tentoonstelling “Het Zwin inspireert” met de foto’s van de laureaten van de fotografiewedstrijd voor jongeren en volwassenen. Er
werden meer dan 400 foto’s ingezonden voor deze wedstrijd. Het Zwin Natuur Park heeft eind 2018 een werkgroep ‘tijdelijke
tentoonstellingen’ opgericht om het verdere beleid, in samenspraak met de directie en het bestuurlijk overleg Zwin, uit te stippelen.

• uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen
Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park ontving in 2018 bijna 123.000 bezoekers waarvan 9% groepen en bedrijven, 12% scholen en 79% individuele
bezoekers. Het educatief aanbod richt zich op de verschillende soorten bezoekers: voor de individuele bezoekers worden gidsen in
het park ingezet die uitleg geven over de fauna en flora in het Zwin. Niet enkel de vogels staan in de kijker, ook de getijden, het zout
en zoet water enzovoort. Daarnaast zijn er verschillende themawandelingen zoals de boomkikkerwandeling, vleermuizenwandeling,
ganzenwandeling,… . Elk weekend zijn er ook drie weekendwandelingen waarop individuele bezoekers kunnen intekenen. De
mogelijkheid om een privéwandeling te boeken wordt sinds midden 2018 meer in de kijker gezet. Voor groepen en bedrijven worden
er workshops en activiteiten aangeboden, waarbij er aandacht gaat naar natuurbeleving en educatie, dit onder meer via
natuurwandelingen, kookworkshops (met aandacht voor zilte planten als zeekraal, zoutmelde,..) en teambuildingsactiviteiten. Voor
scholen werden verschillende modules uitgewerkt, aangepast aan de leeftijdscategorieën van de derde kleuterklas tot het hoger
onderwijs. De nieuwe module “shoppen in het Zwin” ging van start. Van alle schoolbezoeken maakt 91% gebruik van de modules of
een gegidste wandeling. Bij groepen bedraagt dit percentage 67%. In 2018 werden 3464 gidsentaken toegekend.
De Zwingidsen krijgen regelmatig een interne opleiding (vogelcursussen, opleiding voor de modules). De wetenschappelijke
medewerkers volgen de vogelwaarnemingen op en informeren de Zwingidsen en andere stakeholders. Daarnaast staan ze in voor
het vulgariseren van wetenschappelijke informatie naar het grote publiek.

• Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden
Gerealiseerd: Ja.
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Zwin Natuur Park en het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen) werden er in 2018 vogels geringd, in hoofdzaak in de maanden april, augustus en september. Deze
wetenschappelijke activiteit heeft als doel mee te werken aan de inventarisatie en opvolging van de vogelpopulatie enerzijds en
anderzijds wil het Zwin Natuur Park het brede publiek van dichtbij kennis laten maken met de kenmerken en het gedrag van
verschillende vogelsoorten. Daarnaast stond het KBIN in voor het ringen van 22 kleine ooievaars. Tenslotte leidt het KBIN, in
opdracht van het Zwin Natuur Park, een aantal Zwingidsen op tot vogelringer. De ringactiviteiten konden op veel (nationale)
persaandacht rekenen.

• promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen
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Gerealiseerd: Ja.
De communicatiecampagne liep volop in 2018. Het Zwin Natuur Park kon daarnaast ook op veel (gratis) redactionele aandacht
rekenen, zoals van VRTNWS en VTMnieuws, Focus WTV, Le Soir, verschillende kranten en tijdschriften, … . Op RTL waren er zes
uitzendingen over het Zwin Natuur Park in het programma La Grande Ballade. In het kader van de tentoonstelling Wildlife
Photographer of the Year, ging er een mediadeal met De Persgroep door. Op Studio Brussel en Radio 2 werd de radiospot over het
Zwin tweemaal een week uitgezonden. Aan de A11 hing een grote banner met het campagnebeeld van het Zwin. Daarnaast zette het
Zwin Natuur Park verder in op de verspreiding van folders en affiches, het plaatsen van advertenties, de opmaak van een
jaarkalender, … . Er wordt ook nauw samengewerkt met de stakeholders ANB, de provincie, Westtoer en de gemeente Knokke-Heist.
Tweemaandelijks vindt het communicatie-overleg plaats.

• Speelnesten tbv het Zwin Natuur Park
Gerealiseerd: Ja Maar.
De werken zijn eind 2018 in uitvoering gegaan, ze worden afgewerkt en gefactureerd begin 2019.

• ontwikkeling van een MICE-aanbod op maat
Gerealiseerd: Ja.
Het MICE-aanbod (meetings, incentives, conventions, exhibitions) werd verder ontwikkeld en sinds 1 maart is er een
verantwoordelijke voor business en events aan de slag, aangesteld door Natuurinvest. Het aanbod voor groepen en bedrijven
concentreert zich op natuurwandelingen, themawandelingen, kookworkshops en teambuildingactiviteiten. Daarnaast wordt er ook
vergaderinfrastructuur aangeboden, steeds in combinatie met een bezoek aan het Zwin Natuur Park.

• efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling
Gerealiseerd: Ja.
De voornaamste uitgaven voor het beheer van het gebouw zijn de elektriciteitskosten, waterverbruik en schoonmaak. Daarnaast
werden er verder herstellingen uitgevoerd, onderhoudscontracten afgesloten, camera’s bijgeplaatst, opvangroosters voor de deuren
voorzien, … .

• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling
Gerealiseerd: Ja.
Het Zwin Natuur Park ging onder meer over tot de aanwerving van een technisch medewerker en stelde een tijdelijke vervanger
aan. Tegen eind 2018 waren alle functies ingevuld. Er is ook een gedetacheerde leerkracht aan de slag, verantwoordelijk voor het
secundair onderwijs. Enkele werknemers volgden een nationaal of internationaal congres. Eind november ging de teamdag door.

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als
publiektoegankelijke groene ruimten

2018170023

De ontvangst van de WO1 projecten Ieperboog en Kemmelberg wordt opnieuw voorzien op 2019.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.659.516,82 €

562.300,27 €

1.756.969,35 €

543.846,50 €

2.061.770,00 €

514.180,00 €

I

4.182.576,75 €

563.092,52 €

4.462.027,13 €

846.158,67 €

3.594.169,64 €

185.000,00 €

• Slibruimingen en andere onderhoudswerken van waterpartijen in provinciale domeinen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Afkoppeling woonwijk nabij 't Veld is nog niet rond, vuil water komt nog in de vijver. Slibanalyses zijn genomen, uitvoering is nog
niet gebeurd.

• Inrichting natuurzone Groene 62 te Snaaskerke
Gerealiseerd: Nee.
Budget is verschoven naar 2019, wegens problemen met de omgevingsvergunning aangevraagd door stad Gistel.

• Inrichting groene long Ledegemse Meersen (Kezelbergroute)
Gerealiseerd: Nee.
Budget is verschoven naar 2019, ontwerp is afgerond maar intussen bieden zich nieuwe opportuniteiten aan om extra percelen te
verwerven.

• Diverse domeinen, elektrische laadpalen
Gerealiseerd: Ja Maar.
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De onderaannemer plaatst palen in opdracht Eandis/provincie. Voor domeinen Boeverbos, Noord-Zuidcentrum wordt de
aanpassing van de hoogspanningscabines afgewacht in 2019.

• vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten in domeinen en langs groene assen
Gerealiseerd: Ja.

• Opvolgen van de subsidiëring van vleermuiskelders
Voorzien in 2020

• Aanbieden multifunctionele mobiele unit t.b.v. de brigades en de evenementen in de domeinen.
Gerealiseerd: Ja.
De unit werd geïntegreerd in het infopunt CWxRM in De Palingbeek.

• Baliekouter, aanleggen van wandelwegen en parking 0214/2012/002/WEG07
Gerealiseerd: Ja.

• Trimaarzate, structureel onderhoud
Gerealiseerd: Ja.
Laatste fase aanleg Trimaarzate.

• Patrimoniumbeheer Wolvenhof
Gerealiseerd: Ja Maar.
De ontwerpopdracht voor de restauratieopdracht van het zuivere monument werd verdergezet in functie van een ontvankelijk
restauratiedossier. Ondertussen wordt werk gemaakt van een toekomstvisie qua herbestemming van het pand door de interne
werkgroep hieromtrent. Er werd beslist hier nog geen voorafname's te maken i.f.v. het nieuwe beleid.

• Patrimoniumbeheer De Baliekouter
Gerealiseerd: Ja.
De werken aan de loods voor de Groendienst werden afgerond.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen
Gerealiseerd: Ja.
Opnieuw werd een belangrijke aankoop grond gerealiseerd i.f.v. de verdere uitbreiding verbinding Damse Vaart/provinciaal
domein Fort Van Beieren.
Daarnaast gebeurden er verwervingen i.f.v. uitbreiding van het provinciaal domein De Gasthuisbossen en aanleggen
wandelverbindingen en boswandelpaden, domein Tillegem, domein 't Veld te Ardooie en domein 'Aertrycke. Er werd grond geruild
te Torhout i.f.v. verwezenlijking fietsverbinding Groene 62 en in ook in Brugge voor een fietsverbinding.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningen
werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in de diverse domeinen en
groene assen uitgevoerd.
Ter ondersteuning van de werking van Bulskampveld werden 18 fietsen aangekocht. Deze fietsen worden aan bezoekers verhuurd
om het domein te verkennen.
Mobiele telefonie voor de Groendienst, de sportdienst in De Gavers en de dienst MiNaWa. De vaste telefonie en
internetverbindingen voor de Bezoekerscentra, de domeinen en De Gavers werden geoptimaliseerd.
Verstevigde smartphones werden op vraag van de Groendienst en na overleg met de dienst ICT voorzien voor de domeinbrigadiers.
In het Bezoekerscentrum De Palingbeek werden de desktops en de schermen in de tentoonstellingsruimte vervangen.
De Groendienst werd voorzien van verstevigde tablets met een data abonnement om beter te kunnen functioneren op het terrein.

• Groene as Trimaarzate, aanleg fietsvoorzieningen 2de en 3de fase
Gerealiseerd: Ja.
Enkel nog financiële afhandeling in 2019.

• Onderhouden van het groenpatrimonium door derden
Gerealiseerd: Ja.
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Het betreft regulier exploitatiekrediet voor de werken in de domeinen en langs de groene assen waarvoor de groendienst beroep
doet op o.a. loonwerkers, sociale tewerkstelling, mollenvanger, schaapherder e.a. (het maaien van waterplanten in De Gavers en
het maaien van drassig hooilang (bufferbekkens) is uitgevoerd door de dienst Waterlopen, de schoonmaak van de loods van de
Zwinbrigade te Westkapelle is uitgevoerd.

• Onderhouden, beheren en handhaven van het groenpatrimonium door de brigades
Gerealiseerd: Ja.
Het betreft jaarlijks terugkerend krediet, zowel exploitatie als investering, voor alle aankopen en herstellingen nodig voor de goede
werking van de diverse brigades (vb. bosbouwmateriaal, dienstvoertuigen, brandstof, werk- en toezichtskledij).

• Inrichten en herinrichten van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.
Het betreft jaarlijks terugkerend investeringskrediet voor grote onderhoudswerken en voorzieningen in de provinciedomeinen en
langs de groene assen, o.a. voor de verschillende regio-aannemers.

• Valoriseren van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.

• Efficiënt management van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.
De actie is regulier en omvat exploitatie-uitgaven zoals kosten voor vergaderingen, aankoop gespecialiseerde boeken,
gebruiksvergoedingen en publicatie van o.a. de beheerplannen.

• opmaken beheeradvies "duinengordel Raversyde" en "Natuurpark Zwin"
Gerealiseerd: Ja.
Beide beheerplannen werden afgewerkt.

• uitvoeren van noodzakelijke archeologische studies
Gerealiseerd: Nee.
Budget is verschoven naar 2019 voor archeologisch onderzoek in De Palingbeek.

• opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote
De verdere uitvoering is voorzien in 2019

• opmaken haalbaarheidsonderzoek, ruimtelijke visie en ontwerpplan noordelijk segment kleiputten Egem
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het voorafgaand haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd. Intussen wordt een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt
door de dienst ruimtelijke planning.

• uitvoeren van een verdere beheerplanning en studies in domeinen en langs groene assen
Gerealiseerd: Ja.
Verschillende studies werden uitgevoerd of opgestart.

• Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene assen
Gerealiseerd: Ja.
Bijdrage in de VVP campagne Week van de provinciedomeinen

• Opvolgen van de subsidiëring van WO1 projecten Ieperboog en Kemmelberg
Gerealiseerd: Ja Maar.
Er dienden enkele aanpassingen te gebeuren op het terrein in het kader van toegankelijkheid. De ontvangst wordt opnieuw voorzien
in 2019.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Provinciedomeinen en Groene assen
Gerealiseerd: Ja.
Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 4-tal plechtigheden gelinkt aan milieu, landschap en natuur.
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Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus

2018170024

Er waren minder middelen nodig dan geraamd voor het aanbieden van adviezen en ondersteuning aan particulieren, openbare
besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

175.179,65 €

40.000,00 €

211.955,00 €

40.000,00 €

265.000,00 €

40.000,00 €

I

304.682,02 €

0,00 €

665.692,55 €

0,00 €

1.444.000,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Tijdens de werken deden zich heel wat problemen voor, die geleid hebben tot grote vertragingen : vooral de noodzakelijke wijziging
in fundering en heropbouw van de hoogspanningscabine, zijn hiervan de oorzaak.

• Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen
Gerealiseerd: Ja.
Er werden 233 adviezen gegeven aan particulieren.
Het provinciaal steunpunt was aanwezig op 3 beurzen waar vragen van burgers werden beantwoord. Op de Bisbeurs werd ook
bouwadvies gegeven. Voor de Bisbeurs werd een bestek uitgeschreven voor een nieuw concept van stand.
Samen met de andere steunpunten werd een enquête opgesteld om te sturen naar de ontvangers van een bouwadvies.
Er werden twee uitwisselingsmomenten (22/03/2018 en 13/12/2018) georganiseerd voor de adviseurs van alle steunpunten (ism
steunpunt Vlaams-Brabant).
Er werd deelgenomen aan het overleg van alle steunpunten en Vlaanderen (bovenbouw).
Er werd een samenwerking opgezet met Livios en met de uitgave “Verstandig Bouwen” om het bouwadvies meer bekend te maken.
Er werden gepersonaliseerde folders opgemaakt voor de gemeenten die tussenkomen in de kosten van het bouwadvies.
Projectvoorbereiding van:
- verwijdering asbest bij particulieren.

• Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen
Gerealiseerd: Ja.
Er werd een infosessie georganiseerd naar alle West-Vlaamse scholen in samenwerking met MOS, VEB (Vlaams Energiebedrijf) en
AGION rond energiebesparende investeringen in schoolinfrastructuur op 23 oktober 2018 met 50 deelnemers.
Gemeenten kunnen via Acasus een gratis wateraudit laten uitvoeren. In 2018 werden geen aanvragen voor advies ingediend, na
herhaaldelijke communicatie naar de gemeenten toe over de mogelijkheid.
Er werden 22 projecten van gemeenten geadviseerd.
Projectvoorbereiding van:
-SURE2050: vastgoedstrategieontwikkeling bij lokale besturen
Deelname aan kernteam burenpremie van Fluvius.

• Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt
Gerealiseerd: Ja Maar.
De verbouwingswerken van Acasus liepen vertraging op omwille van technische complicaties. Het werken zijn inmiddels terug
opgestart en oplevering is nu voorzien tegen einde 2019.
Overeenkomst tussen POM en Provincie zal eveneens in 2019 bekrachtigd worden. Inmiddels werd er ook het EFRO-project
‘Acasus Academy’ ingediend door POM samen met provincie als co-promotor goedgekeurd.
Het bestek voor tentoonstelling werd in 2018 on hold gezet zal in 2019 eveneens opnieuw opgestart worden.

Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en
Kemmelberg

2018170025

De middelen voorzien voor de bouw van de vleermuiskelder in het provinciedomein De Kemmelberg zijn niet benut kunnen worden
daar de bouw afgestemd wordt op de aanleg van de nieuwe parking (voorzien in 2019).
De herstelling van de kasseiweg in het provinciedomein de Palingbeek dient nog verder financieel afgehandeld te worden.
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

104.732,16 €

107.220,86 €

115.150,00 €

94.273,03 €

74.335,00 €

94.273,03 €

I

337.383,32 €

0,00 €

539.275,94 €

0,00 €

903.480,00 €

0,00 €

• Herstel kanaalwand De Palingbeek
De actie is voorzien in 2019.

• Provinciedomein de Palingbeek, herstelling kasseiweg kanaal
Gerealiseerd: Ja Maar.
Nog financieel af te handelen.

• Provinciedomein de Palingbeek, munitie en archeologie
Nog in uitvoering ter voorbereiding van geplande werken met gunning 2020.

• Vervanging speeltoestel speelplein De Palingbeek
De actie is voorzien in 2019.

• Veiligheid en toezicht De Palingbeek
Gerealiseerd: Ja.
Bij de ontmanteling van de CWRM installatie en de toeloop werd beslist om security in te zetten. Dit was nodig om de eigen brigade
en de handhaving enigszins te ontlasten bij het toezicht rond het kunstwerk.

• Patrimoniumbeheer De Palingbeek
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het studiewerk en de aanbestedingsprocedure rond het saneren van de HS-cabine werd gedaan; in overleg met de aannemer en de
netbeheerder werd de uitvoering verzet naar 2019 om geen hinder te veroorzaken in het drukke bezoekjaar 2018. De studieopdracht
voor de nieuwbouwloods op de site Pannecoucke werd toegewezen. Er werden enkele optimalisatiewerken uitgevoerd, onder meer
in de cafétaria en sanitaire lokalen. De funderingswerken voor het onbemand onthaal werden uitgevoerd. Voor de bovenbouw werd
geen geschikte aannemer gevonden, de aanbestedingsprocedure werd heropgestart.

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater
Gerealiseerd: Nee.
Geannuleerd wegens problematiek omwonenden.

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de militaire site
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau loopt nog door.

• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking bezoekerscentrum Kasteeldreef
Start der werken voorzien voorjaar 2019.

• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking militair
Uitstel wegens problematiek omgevingsvergunning.

• Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van recreatieve fiets -en wandelvoorzieningen Hoeve Lierman
Voorbereiding op schema voor geplande gunning 2020.

• Concessie Palingbeek
Gerealiseerd: Ja.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de palingbeek
Gerealiseerd: Ja.
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- Bezoekerscentrum De Palingbeek telde in 2018 45.820 bezoekers, waarvan 30.113 losse bezoekers en 15.707 georganiseerde
bezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, …en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekeken
worden).
- Opvangen van uitzonderlijk hoog aantal bezoekers omwille van CWRM
- Administratief beheer van reservaties groepsbestellingen ontmanteling CWRM
- Verzekering wisseltentoonstelling, onderhoudscontract sanitaire voorzieningen (Aneca), diverse werkingskosten voor
dagdagelijkse werking , interventies alarm, ophalen huisvuil, huur materiaal voor BUSK (stroomgenerator, zijwanden shelter)…
- Herstel oriëntatiehoek schermen & kaders
- Daarnaast ook diverse aankopen van materiaal:
Aankoop startent met 4 zijkanten voor educatieve doeleinden, aankoop voorraad brochures/wandel- en fietsnetwerkkaarten voor
doorverkoop, aankoop voor de ondersteuning van het digitaal educatief aanbod: hout voor uitbouw educatieve bijenkast, boeken,
bijenbord Plattelandsklassen, 2 batdetectoren, extra tuinmateriaal ifv school@platteland, grondboren en goten voor veldwerk bos,
materiaal ifv verven en vilten,…

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.
• Het Bezoekerscentra biedt 35 verschillende educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 328
boekingen van een begeleide module, goed voor in totaal een bereik van 6.458 unieke lln. Dit aanbod werd aangevuld door middel
van samenwerking met Astrolab en Milieuboerderij, in totaal 63 boekingen voor een begeleide module bij Astrolab of
Milieuboerderij, goed voor in totaal een bereik van 1.173 unieke leerlingen
• Daarnaast werden in totaal 229 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (Velt, Natuurpunt ...
• Thema in de kijker: kriebelbeestjes
• Blijvend thema: herinneringseducatie rond WO I
• Enkele voorbeelden
- tijdelijke tentoonstellingen (1): ‘Kriebelbeestjes’
- Cursussen (3): dagvlinders, paddenstoelen …
- Fietstochten i.k.v. CWRM i.s.m. Stad Ieper
- kidsactiviteiten (15)
- CWRM-wandeling (141) theater- (34) en themawandelingen (9)
- Gezinsactiviteiten grotere evenementen: Lammetjesdag, Open boerderijnamiddag met opening van de bijenhal, opendeurdag met
talrijke educatieve doe-activiteiten
- Bushcraftweekend
• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten
• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (Beleef) als naar het onderwijs (aanbod basis en
secundair onderwijs) zowel via brochures als digitaal.
• In 2018 werd verder gegaan met een traject met 2 klassen school@platteland (outdoor education)
2 klassen kwamen 10 weken lang met de fiets naar het domein om in het domein te werken en op die manier de gewone lesinhouden
(veel wiskunde) in een buitenomgeving te geven, inclusief toonmoment aan de ouders
• In 2018 werd i.s.m. de groendienst een tijdelijke scenografie gerealiseerd i.k.v. CWRM, ook werd verder gewerkt aan de
voorbereiding van de scenografie voor het ‘onbemand infopunt’ dat in 2019 wordt afgewerkt.
• Vernieuwing van de inhoud en de borden langs de oude vaart
• Ontwikkeling illustraties kabouterpad op Kemmelberg i.s.m. RL Westhoek
• Ontwikkeling vleermuizengezinszoektocht
• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren, was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking
(vergaderingen, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten. Er werd hiertoe een
gidsendag georganiseerd
Educator volgde verschillende vormingsmomenten en volgde het intern NME-overleg

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek
Gerealiseerd: Ja.
- Advertentie de Bron: 4 X ½ pagina
- Promarket verdeling Beleef De Palingbeek 2 X per jaar
- Kosten voor uitbesteed drukwerk
- tijdelijk onbemand punt ism groendienst

• Aanleg speelweefsel provinciedomein Kemmelbeg
Gerealiseerd: Ja.
De speeltoestellen werden in december geplaatst.

• Aanleg nieuw bovenlokaal speelterrein t.h.v. de cafetaria provinciedomein De Palingbeek
De actie is voorzien in 2019.

• Bouw vleermuiskelder provinciedomein De Kemmelberg
Gerealiseerd: Nee.
De bouw wordt afgestemd op de aanleg van de nieuwe parking Kasteeldreef door dienst mobiliteit, uitvoering in 2019.
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• Subsidie Bosreservaat Zwarte Leen
Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van een parking langs de Kasteeldreef
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau loopt nog door.
2018170026

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart

De investeringen ikv patrimoniumbeheer zullen in 2019 verder aangewend worden voor het herstel van de buitenverlichting.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

102.336,83 €

24.244,19 €

104.774,65 €

15.925,60 €

112.800,00 €

15.925,60 €

I

2.110,20 €

0,00 €

10.862,34 €

0,00 €

70.449,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer De Blankaart
Gerealiseerd: Ja.
Alle acties nodig om het patrimonium functioneel en in goede staat te houden werden ondernomen, waaronder de finalisatie van de
optimalsiatie van de verwarming.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart
Gerealiseerd: Ja.
- Bezoekerscentrum De Blankaart telde in 2018 29.258 bezoekers, waarvan 14.269 losse bezoekers en 14.989 georganiseerde
bezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekeken
worden).
- heroriënteren van de onthaalbalie teneinde transparante looplijnen te creëren in het bezoekerscentrum
- onderhouden van de groene ruimte rondom het bezoekerscentrum
- installeren van tijdelijke openbare toiletten voor bezoekers tijdens de sluitingsmomenten van het bezoekerscentrum
- Samenwerking met Natuurpunt voor de groene winkel en het onthaal onder de vorm van een samenwerkingsovereenkomst

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.
• Het bezoekerscentrum biedt 17 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 114 boekingen van een
begeleide module, goed voor in totaal een bereik van 1994 unieke lln.
• Daarnaast werden in totaal 158 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak i.s.m. Natuurpunt en/of andere (occasionele) partners
zoals Gezinsbond, gemeente Diksmuide, …. Enkele voorbeelden:
- tijdelijke tentoonstellingen : ‘100 jaar Slag bij de Blankaart, Onze vleermuizen, 25 jaar landinrichting in de Westhoek,, Houck
&Land WXII
- Lezingen (6): Haag Vlechten, 25 jaar landinrichting in de Westhoek, Zeehond gered, waar een wilg is, is er werk, Visonderzoek in
de IJzer, aardstralen en wateraders
- Cursussen (5) oa kruidenkennis, ecologische schaapbegrazing, wintergasten spotten, akkervogels,, …
- Kidsactiviteiten (10): oa creatief met natuur, spoor van de eekhoorn, kruidje-roer-me-wel, bosspotter, …
- workshops voor breed publiek: knotten
- gezinsactiviteiten(4): Dwaallichtjes in het park, nachtje Blankaart , vogelhappening, Dag van de trage weg…
- themawandelingen (15) rond vogels, paddenstoelen, vlinders ...
- fluistervaren en broekwandelen (130):
• Samenwerking met partners in het huis en daarbuiten. Samenwerking met Natuurpunt rond het aanbod voor andere doelgroepen
dan scholen en workshops in de vakantie.
• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek als naar het onderwijs (aanbod basis en secundair
onderwijs) Speciale aandacht voor de organisatie van de wereldwaterweek ifv de wereldwaterdagmet inzet van vzw Klaboem en
Koen Heughebaert
• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren is er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking (vergadering,
vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.. Daarvoor werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd, een gidsenuitstap ism RLWH en NP
Speciale aankopen in functie van de educatieve uitwerking; aankoop, binoculairen, nestpakketten, verkleedkledij,
Er werd ook geïnvesteerd in de uitbouw van vertelwandelingen ihkv herdenking 100 jaar Slag bij de Blankaart
Educator volgde verschillende vormingsmomenten en volgde het intern NME-overleg, Beneluxconferentie

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Blankaart
Gerealiseerd: Ja.
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De verzending van de eerste 2 edities van ‘beleef De Blankaart en de IJzer- en Handzamevallei op meer dan 30 000 exemplaren
Advertenties in natuurpunttijdeschriften De Bron, De Knotwilg, in hotelmagazine Welkom aan de Westkust, Westhoekstreekpocket
Raamstickers aan het kasteel ter promotie van Natuur@eliers en nieuwe bestickering aan de infobalie
2018170027

Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en
milieueducatie

De studie-opdracht rond het oprichten van een bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen werd nog niet afgerond in 2018 (er
gebeurde geen aanrekening). Deze wordt verder gezet in 2019.
Het reservatiesysteem kon wegens omstandigheden bij de leverancier niet verder uitgebouwd worden zoals voorzien. Niet alle
voorzien middelen konden benut worden voor de uitbouw (in 2019 zal werk gemaakt worden van een nieuw reservatiesysteem).
Voor de Week van de Zee waren minder middelen benodigd dan geraamd.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

132.233,86 €

14.291,73 €

208.677,19 €

15.171,00 €

239.199,23 €

15.171,00 €

I

0,00 €

0,00 €

1.642,00 €

0,00 €

88.100,00 €

0,00 €

• Oprichten bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen (Roeselare)
Gerealiseerd: Ja Maar.
In 2018 werden verdere stappen gezet inzake de educatieve ontsluiting van het gebied Bergmolenbos-Sterrebos met o.m. de
realisatie van een Educatief Centrum. Er werd een interne werkgroep opgericht die zich boog over opzet, doelstellingen en
locatieonderzoek. Ook externe partners werden gecontacteerd over hun educatieve mogelijkheden en ambities. Momenteel hangt de
voortgang van het dossier af van de locatie die zal gekozen worden voor dit nieuwe centrum.

• Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NMEstreeksteunpunt Zuid-West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.
Regelmatig overleg met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de Kust en in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.
Regelmatig overleg met de 6 NME-streeksteunpunten over streekgerichte NME, jaarplanning, intervisie, vergroening van
schoolomgevingen, …
Realisaties NME Leie en Schelde:
- Uitwerking 2 gezinszoektochten ‘Op avontuur met BLOB’ in Bergelen en Lendelede.
- Natuuracademie in Bergelen en De Gavers: 13 werkshops. Totaal aantal deelnemers: 161 kinderen
- Trekken Knotploeg Knotsgek (85 leden/knotters) en verzamelen aanbod aan bomen.
- Opleidingen Knotploeg: 2 opleidingsdagen, 15 deelnemers.
- NOS: begeleiding van 24 basis en secundaire scholen (ism met Joke en Elien).
- Natuuracademiekamp Bergelen: 1 week in juli, 25 deelnemers per dag (5 dagen).
- Deelname een Xterieur in Waregem: 2 lezingen ‘Bloeiende alternatieven voor gazon’ en 2 bushcraftsessies. Aantal deelnemers is
moeilijk in te schatten. Op de beurs kwamen 10216 bezoekers langs.
- Demodag beheer houtige landschapselementen 27 februari: 99 deelnemers.
- Een nachtje Bergelen: 84 deelnemers.
- Pedagogische studiedag Stad Waregem (voor alle leerkrachten van Waregem): NOS en workshop wilgen.
- Organisatie Smoestuinshows (68 deelnemers), voordracht ‘gezond gazon’ (51 deelnemers), voordracht ‘sierlijk en kruidig’ (21
deelnemers), fietslus eco-tuindagen (1600 deelnemers).
- Bushcraftactiviteiten en wilgenhutbouw bij evenementen van gemeenten/middenveld: opening Vlaspark Kuurne (vele deelnemers
die komen en gaan en (kort) deelnamen aan de workshop), Kortrijk Oo(g)st (ongeveer 700 bezoekers), Kanapee langs Kanaal
Bossuit-Kortrijk (100 deelnemers), Film in het Bos in Hoeve Ter Camer in Lendelede (150 deelnemers).
- Organisatie Eco-moestuinteam Kortrijk: 10 deelnemers.
- Inhuldiging Mahieupeer in Bergelen en fruitproefnamiddag (280 deelnemers).
- Scholenworkshops Bergelen (op een grote paddenstoel – in samenwerking met De Gavers): 306 leerlingen.
- Opmaken wandelkaart Lendelede en inhuldiging wandelkaart: 120 aanwezigen.
- Opzetten zwaluwtentoonstelling gemeentehuis Zwevegem voor bezoekers gemeentepunt.
- Try-out natuurwandelingen Bergelen: 2 klassen.
- Meewerken aan de organisatie Nacht van de Duisternis (200 deelnemers) en Dag van de Trage Weg (190 deelnemers) in
Zwevegem.
- Wandelprogamma zondagswandelingen in Bergelen (ism NP Wevelgem): 12 wandelingen, totaal ongeveer 300 deelnemers.
- Insteken voor de aanleg van nieuwe avontuurlijk speelterreinen bij gemeenten: 3.
- Overleg en opstellen van 13 jaarwerkplannen (1 voor elke gemeente) Stadlandschap Leie en Schelde.
- NME-overleg met de gemeenten van Stadlandschap Leie en Schelde in februari 2018.

• ontwikkelen en aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) materialen, projecten, campagnes en
publieksactiviteiten

Gerealiseerd: Ja.
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Diverse educatieve materialen werden ontwikkeld, aangekocht en aangeboden. De determineersleutel voor macro-invertebraten in
West-Vlaanderen werd gerealiseerd.
In alle bezoekerscentra samen (ZWIN niet inbegrepen) werden in totaal +/- 180 NM-educatieve modules voor het onderwijs
aangeboden, waarmee +/- 2500 begeleidingen gerealiseerd werden, goed voor ongeveer 80.000 deelnemers.
Veldwerkkoffers (600) werden in de mate van het mogelijke operationeel gehouden. De voorbereidingen werden getroffen om in
2019 een rondvraag te lanceren bij alle ‘uitleenpunten’. Doel is om in 2019 een stavaza te hebben over gebruik en inzet van deze
koffers, met als doel het afbouwen van niet-gebruikte koffers, het opwaarderen van veel gevraagde koffers en het eventueel
ontwikkelen van een nieuwe koffers indien nieuwe noden.
In 2018 werd het PPDO project school@platteland verder uitgerold....
In 2018 werd samen met de andere Vlaamse Provincies van 9 tot 15 april de tweede editie gerealiseerd van de ‘week van de
provinciedomeinen’. Naast een brede Vlaamse campagne (20.000 euro per Provincie), pakte elke provincie uit met een aanbod in de
provinciedomeinen. Zowel provinciedomeinen met als provinciedomeinen zonder bezoekerscentrum kwamen aan bod met
activiteiten rond het thema “Natuurlijk genieten”.
Natuurouders
- contacten, infomomenten, personeelsvergaderingen geïnteresseerde scholen: Waregem, Stasegem, Rumbeke (Roeselare), Staden
- opvolgen Natuuroudergroepen: St. Andries, Oostkamp, Ingelmunster, Tielt, Menen
- afwerken vormingstraject: Assebroek (14)
- brede vormingen omtrent Natuurouders: Pedagische Studiedag Waregem, geleid bezoek aan De Boomhut (ifv opstart kampenzone)
- organisatie Natuurouderdag ( 35 dlnmrs – BC De Palingbeek)
- communicatie: website, natuurouderfolder, gesloten facebookgroepen, info-mails (118 actieve natuurouders), uitnodigingen naar
MOS-activiteiten
Promotie educatief aanbod via diverse publicaties: aanbod voor basis en secundair onderwijs in de bezoekerscentra schooljaar
2017-2018, ‘Beleef’ met een overzicht van de NME-activiteiten per BC/ regio, … Andere educatieve publicaties werden opnieuw
gedrukt en aangeboden. Uitwerking van stickers en affiches, die op het domein zelf werden aangebracht, alsook de NME-kalender,
werden wegens beperkt gebruik en tijdelijk personeelsgebrek niet gerealiseerd. Er wel nagedacht over een mogelijk alternatief
(zowel wat de NME-kalender betreft, als de communicatie m.b.t. activiteiten in de provinciedomeinen). Het vormingsaanbod in de
NME-kalender werd via een aparte flyer gecommuniceerd.
Promotie educatief aanbod voor onderwijs op onderwijsbeurs, Klasbakkendag (Boeverbos), Tools 4 schools (Kortrijk), Uit met je
klas (Brugge), …
Regelmatige beleidsmatig overleg in het kader van NME met het departement omgeving en de Vlaamse provincies ( VVP-NME MOS-overleg op 1/02, 24/05, 20/09, 29/11), MOS-begeleidingscommissie (op 8 mei), …
Er werd meegewerkt aan de 1e editie van de Interprovinciale contactdag NME in Limburg op 12 juni. Twee West-Vlaamse NMEmodules (veldwerk water en tabletexcursie wereldoorlog) werden voorgesteld.
Overleg met de West-Vlaamse kinderboerderijen: actieve deelname aan kiboe-overleg, opstart werkgroep duurzame voeding en
studiedag WVL Kiboe.
Ter ondersteuning van de reservatie van begeleide educatieve modules in de bezoekerscentra, werd opnieuw een
onderhoudscontract afgesloten voor het reservatiesysteem Adpro. In 2018 werd beslist om extra middelen te voorzien voor een
helpdeskfunctie. Wegens slechte opvolging en service, werd uiteindelijk beslist om in 2019 werk te maken van een nieuwe
reservatiesysteem. Overleg en afstemming binnen de Provincie werd opgestart.
In provinciedomeinen en groene assen zonder bezoekerscentrum werden diverse activiteiten uitgewerkt en aangeboden die o.a.
inspeelden op campagnes zoals Week van de provinciedomeinen, Nacht van de duisternis, week van het insect, …

• Ondersteunen van natuur en milieueducatie in het onderwijs (Milieu Op School - MOS)
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd actief meegewerkt aan MOS 3.0 (vervolgtraject voor MOS).
Naast regelmatig overleg op Vlaams niveau, werd ook deelgenomen aan de visie-oefening MOS op 23/01 en de scenario dag MOS
op 13/03. Eind augustus – begin september werd de verlenging van het dossier voorgelegd ter goedkeuring aan deputatie.
In 2018 werden er 165 schoolbezoeken gerealiseerd in functie van informatieverstrekking, projectbegeleiding, trajectbegeleiding en
in functie van logo of groene vlag begeleiding
Er waren ongeveer 25 ontleningen van ondersteunende educatieve materialen aan basis en secundaire scholen, zoals de foto-set
vergroening, MOS-energiekoffer,….dit zowel voor basis als secundair.
Er werden 16 vormingen georganiseerd rond diverse thema’s:
- EDO-cafés in Brugge, Kortrijk en Roeselare rond groene leer- en leefomgevingen
- Energiezuinige scholen
- duurzame voeding
- MOS-cafés rond ‘buiten les geven’
-…
Verspreid over het werkjaar waren er 35 netwerkmomenten:
- overleg en voorstelling Klimaatbendes
- Scholenoverlegmomenten
- overlegmomenten met milieuambtenaren en stadsbesturen, regionale landschappen, …
- Overleg met diverse partners rond duurzame voeding
- Interprovinciale uitwisseling rond vergroening
- overleg lerarenopleiding
- voorstelling compostkoffer
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-…
Er werden verschillende MOS-activiteiten georganiseerd in het kader van de buitenlesdag, openschooltuinendag, …
2018 was ook het jaar van de opstart van 16 klimaatbendes in basisonderwijs en 8 klimaattrajecten in secundair onderwijs.
Daarnaast werd ook de aanwerving van nieuwe scholen opgestart (7 in Damme, 12 in Waregem, 7 in Meulebeke, ..)
Er werden in ongeveer 400 aanvragen voor een MOS-pas goedgekeurd, waarmee scholen zich gratis kunnen verplaatsen met het
openbaar vervoer voor een educatieve uitstap.
Er werden diverse materialen aangekocht om te gebruiken bij workshops, activiteiten, ….

• Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school")
Gerealiseerd: Ja.
Er werden in totaal 16 NOS-dossiers behandeld en vergroeningstrajecten gerealiseerd. Zo’n traject bestaat uit een intensieve
begeleiding gaande van kennismaking met het principe van groene speelplaatsen, overleg met betrokkenen, planopmaak en
planadvies, educatieve invulling, …
Overzicht:
- Sigo Gistel
- Mozaïek Roeselare
- VBS Beveren-leie
- VTI Tielt
- Sint-Lodewijkscollege, Brugge
- Freinetschool De Boomhut, Brugge
- Sterrebosinstituut (MPIGO), Deerlijk
- BuBao Sint-Idesbald, Roeselare
- VBS ’t Vlot, Lichtervelde
- BSGO Pannebeke, Brugge
- VBS Sint-Jozef, Leffinge
- VTI Diksmuide
- VBS De Regenboog, Zwevezele
- BSGO Jan Fevijn, Brugge
- MPI GO De Vlieger, Oostende

• Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NMEstreeksteunpunten

Gerealiseerd: Ja.
Regelmatig overleg met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de Kust en in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.
Regelmatig overleg met de 6 NME-streeksteunpunten over streekgerichte NME, jaarplanning, intervisie, vergroening van
schoolomgevingen, …
Realisaties Steunpunten NME regionale landschappen: zie jaarverslagen Westhoek en Houtland.
Realisaties NME Stadlandschap ’t West-Vlaamse Hart:
- Explotheek – gezinnen, senioren, … (8 x, ± 750 actieve bezoekers)
- kalender ‘genieten van de natuur’: jaarlijks 60-tal activiteiten ook buiten de eigen domeinen, vaak i.s.m. NME-partners
- acties als Leve(n) De Tuin, dorpskernacupunctuur, paddenoverzet, zwaluwnesten, enz. educatief ruggensteunen
- 1000-soortendag
- ontwikkelen gezinsspeurtocht Wallemote
- overleg natuur- en milieuverenigingen
- CVN (Centrum voor natuur- en milieueducatie)/NP(Natuurpunt) natuurgidscursus: afronden cursus + begeleiden eindwerken
- begeleidende werkgroep/initiatiefgroep
- traject educatief centrum MWVL
- DE VOELSPRIETERIJ: ca. 150 gereserveerde activiteiten voor scholen, opstart uitleendienst (± 400 stuks uitgeleendienst,
opmaak/onderhoud website & opmaak nieuwsbrief, Xperibird: 9 schoolbezoeken, vorming/promotie: Ped. Studiedag SBS Roeselare
(150 lkrn.), Scholenbeurs Ingelmunster & scholenoverleg Meulebeke, Dentergem, Pittem, Staden, Roeselare
- ZOOM@REGIO: voorbereiding zoom@regio 2.0, thema water (scholenoverleg), ontwikkeling nieuwe digitale tool (meerdere
thema’s) – voortraject
- SNUFFELMEE.BE: infosessie Snuffelmee.be (basisonderwijs MWVL), Howest- opleiding kleuterleid(st)ers, 3 workshops op 1ste
Klasbakkendag
- DAGJE STERREBOS: overleg samenwerking, organisatie, planning
- STREEKVERKENNERS: overleg + vormingstrajecten (6 x Beestig NP / 6 x Landschapskoffer), intakegesprekken + opvolgen
nieuwe streekverkenners, domeinverkenningen (7 domeinen), alle communicatie
Realisaties NME Kust:
- Zeekrant: (eind)redactie met daaraan gekoppeld wedstrijd ism de drie bezoekerscentra aan zee ism VLIZ. Druk op 40.000
exemplaren, lancering 7 juni langs de hele kust.
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- Nacht van de Duisternis: zaterdag 20 oktober provinciedomein Raversyde overleg + educatieve ondersteuning
- Voorbereidingen ‘ZeeUitzicht’: Voordrachten over de Noordzee vanuit appartementen met zicht op zee op 4,5,6 januari:
- Ondersteuning Actie #Samenvooreenproperstrand van Streekhuis Kust ism Westtoer. Sensibiliserend bezoek bij de 120 beachbars
langs de Belgische kust op 5 en 6 juli met bierviltjes met cartoons.
- Week van de provinciedomeinen: Avontuurlijke gezinswandeling in de provinciedomeinen Raversyde en het Zeebos op 11 en 13
april. 60 deelnemers
- Zomers natuuravontuur: avontuurlijke tocht voor gezinnen met kinderen in het Zeebos en domein Raversyde op 13, 20 juli en 17
augustus 2018. 84 deelnemers
- Participatietraject uitbreiding speelzone provinciedomein Raversyde. Participatiemoment met de dienst Jeugd in Domein
Raversyde op 21 augustus 2018 55 deelnemers
- Inhuldiging Kijkhut Zeebos met persmoment, zeebar en natuuractiviteit ism. drie jeugdbewegingen die gevestigd zijn in het
Zeebos: 60 deelnemers (gezinnen en jongeren)
- Strandevent voor mobiele en minder mobiele senioren ‘Grijsberen’ ism Stad Oostende op 22 juni 2018. Educatieve invulling. 70
deelnemers

• Organiseren van Week van de Zee
Gerealiseerd: Ja.
Thema: Zand in Zicht
periode: 20/04/18 tot 6/05/18
Het ruime publiek kon deelnemen aan een vijftigtal activiteiten aan de kust.
De Provincie selecteerde 10 blikvangers voor gezinnen met kinderen, waaronder een gezinspicknick in provinciedomein Raversyde,
een zandfestival in Bredene en een Nieuwpoorts zeedorp. Voor het lager onderwijs stelden enkele kustbezoekerscentra 10
strandactiviteiten voor die de leerkracht zelf kon begeleiden
Ondersteuning van gemeentelijk klassenaanbod gedurende het hele jaar.
Nieuwe digitale brochure met 10 leuke strandactiviteiten voor met de klas in 2018. Bij de educatieve actoren aan zee kwamen die
periode ruim 2000 leerlingen langs.

• Vormen en opleiden van Natuur en Milieueducatieve actoren
Gerealiseerd: Ja.
Organisatie opleidingen in het kader van de basisvorming begeleiders In 2018 werd een cursus domeinbegeleider georganiseerd in:
• Het Zwin (geïntegreerd in cursus natuurgids)- werd afgerond in 2018 – 25 deelnemers
• De Palingbeek – 18 deelnemers, ondertussen zijn daarvan 10 mensen al actief aan de slag, andere worden beperkt ingeschakeld en
zullen op termijn wellicht ook deel uitmaken van het team begeleiders.
• De Gavers (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 24 deelnemers (cursus loopt nog)
In het kader van de professionalisering van de begeleiders werden volgende activiteiten georganiseerd:
• bijscholingen rond het gebruik van de nieuwe determinatiesleutel voor macro-invertebraten in het zoet water van West-Vlaanderen
• inhoudelijke lezingen rond specifieke thema’s
• organisatie gidsen-voor-gidsen activiteiten, waarbij gidsen/begeleiders hun specifieke expertise delen met de collega-begeleiders
•…
Diverse vormingen KUST:
- Vernieuwde cursus Zeeanimator Zeebrugge en Koksijde: met nieuwe inhoud/aanpak 30 deelnemers
- Trefdag voor Kustgidsen: Vismijn Nieuwpoort op zaterdag 1 december 2018 ism VLIZ. 175 deelnemers
Diverse vormingen via regiowerking NME en MOS.
Voor de actieve gidsen werd ook de nodige administratieve ondersteuning voorzien (keuzeformulier, …). Gezamenlijk realiseerden
de bezoekerscentra een vormingsaanbod voor begeleiders. In elk bezoekerscentrum werd een ook vormings- en verwendag voor de
begeleiders georganiseerd.

• patrimoniumbeheer bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Globaal studiewerk omtrent de positionering en vorm van dit nieuwe NME-centrum werd verricht.
2018170029

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal

Door de sluiting voor de verbouwing waren er minder exploitatieopbrengsten uit inkomgelden en uit de werking van de cafetaria.
Een aantal kosten ikv het project Vedette werden niet gemaakt in 2018 en zullen pas later in het project uitgevoerd worden (het
betreft oa expertise en validatiekosten).
Niet alle investeringsuitgaven ikv patrimoniumbeheer Nachtegaal konden aangewend worden in 2018. Dit wegens vertragingen
tijdens de werken (omgevingsvergunningsaanvraag nieuwe hoogspanningscabine).

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

210.939,64 €

114.968,89 €

236.480,10 €

316.327,57 €

260.141,96 €

395.577,57 €

I

686.923,58 €

0,00 €

894.270,49 €

0,00 €

698.426,48 €

0,00 €
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• Uitbreiding speelterrein De Nachtegaal
Niet voorzien op 2018, wel in 2019.

• Patrimoniumbeheer Duinpanne (Nachtegaal)
Gerealiseerd: Ja Maar.
De werken voor de herinrichting van de Duinpanne zijn in uitvoering maar liepen vertraging op. De ruwbouwwerken en het vast
meubilair zijn afgerond. De werken i.k.v. de scenografie zijn aanbesteed. De omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe
hoogspanningscabine (op te richten door gemeente De Panne) liep vertraging op.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Nachtegaal
Gerealiseerd: Ja.
Het bezoekerscentrum was gesloten voor een verbouwing tussen zaterdag 13 januari 2018 tot en met woensdag 24 oktober 2018.
Enkel tijdens de zomermaanden was er een beperkte ‘zomerterras’ voorzien.
- Bezoekerscentrum Duinpanne telde 48 894 bezoekers in 2018, ondanks een sluiting van het bezoekerscentrum voor de verbouwing.
- Duinpanne werd op 28 maart de nieuwe naam voor ‘De Nachtegaal’
- het bezoekerscentrum was gesloten van 13 januari tot 24 oktober voor een grondige vernieuwing van de onthaalruimte, shop, balie
en bar.
-Aankoop van een gamma nieuwe producten voor de uitbouw van de groene winkel
- aankoop van producten in functie van de verbouwing of nieuwe naam: koffie-automaat, nieuwe tassen, parasols, opbergboxen voor
kadertent
-Aankoop van praktische ondersteunende producten voor de organisatie van evenementen met partners om de transparantie in
verbruiksgoederen in kaart te brengen: lichtslingers, bakfrigo, verkleedkledij, schmink,…
-Aankoop van een Noordzeeaquarium. Deze was noodzakelijk om de uitwerking van de tentoonstellingen toeristische invulling te
geven. In de vakantieperiode geeft een gids uitleg bij de inhoud van dit aquarium
- huur van een container als gidsenlokaal tijdens de verhuis van burelen in de periode van verbouwen
- aankoop van een tuinhuis als opslagruimte voor het zomerterras tijdens de verbouwing
- aankoop van nieuwe hoezen voor de strandstoelen
- er werd geïnvesteerd in een elektronisch toegangssysteem voor Duinpanne. Op die manier is er een betere toegangscontrole van
het gebouw en de tuin.
-Daarnaast vernieuwen contract onderhoudsfirma, aanstellen firma voor poetsen ramen, ophalen tapijten, handdoekrollen en
hygiënische containers

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.
• Het bezoekerscentrum biedt 46 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs,, goed voor in totaal 16974 deelnemers
• Daarnaast werden in totaal 49 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (Departement
Omgeving, toerisme De Panne ..: Blijvende thema’s: kust, zee en strand - upcycling
• Enkele voorbeelden
- tijdelijke tentoonstelling: ‘Zeewier’
- Lezingen: Zeewier, (1 lezing omwille van de sluiting van het centrum)
- kidsactiviteiten: het zeelabo is open, kindervoetjes neuzen in de duinen,
- workshops voor breed publiek:, ruilbeurs kerstspullen, alternatieve kerstboom,
- gezinsactiviteiten: Openwervendag Duinpanne, zand in zicht, Hallo-wien-ist , Natuurfestival…
- themawandelingen rond kruiden, duinen, boswachter, 4 grensoverschrijdende wandelingen …
- grotere evenementen: Natuurfestival, vakantiezoektocht, schemertocht ‘Te Nachte Gaan
- educatie op evenementen van partners: Champagneweekend, weekend 2de verblijvers, Festival aan Zee, Clean up the beach,
Vuurfeesten
• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten
• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (nieuwsbrieven, De Panne Leeft,…), als naar het
onderwijs (eigen folder)
• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking
(vergadering, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.
• In 2018 werd aan de vernieuwing van de tentoonstelling verder gewerkt. Samen met Sien werd een microdesign ontwikkeld. De
educatieve werkgroep bouwde hiermee rond verschillende universa: bekendmaking van de streek, biodiversiteit, zeebodem,
zeespiegel, vervuiling, gebruikers van de Noordzee en panorama. Op die manier ontwikkelt Duinpanne zich verder als
bezoekerscentrum rond kustnatuur
Aankopen:
• Aankoop materialen voor de aanmaak van de tentoonstelling ‘zeewier’
• Aankoop van nieuw didactisch materiaal om het uitleendepot te verbreden en uit te breiden in aantal
• Organiseren van een gidsenuitstap naar Brugge
• betalen van de montage van een skelet van een dwergvinvis
• Aanmaak van een gepersonaliseerde kaart naar de wensen van het bezoekerscentrum van het werkingsgebied van Vedette
• Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor de begeleiders en de gidsen
• Educatoren volgden vormingen en interne overlegmomenten: Beneluxconferentie, educen,

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Nachtegaal
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Gerealiseerd: Ja.
• Samen met een communicatiebureau en de dienst communicatie werd een aanzet gegeven tot een communicatieplan voor diverse
doelgroepen. De prioritaire doelgroepen zijn: scholen, gezinnen met kinderen, inwoners en tweedeverblijvers De Panne en toeristen
- Uitrollen van een communicatiestrategie voor de naambekendheid van Duinpanne. Dit resulteerde in de aanmaak van 2
promofilmpjes: aanbod voor onderwijs, Natuurfestival
• Promotie via Kustattracties en Riebedebie
• Advertentie in diverse media
• Aanmaak van een toeristische kaart van de streek in samenwerking met de partners uit het Europees Project Vedette.
• Vertalen van folders, teksten en zoekkaarten, zoektochten in het Engels, Duits en Frans. Zo beschikt Duinpanne over een compleet
gamma voor haar doelpubliek.

• Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
Gerealiseerd: Ja.
Er werd (samen met partners ANB en de gemeente De Panne) een plan getekend voor de heraanleg van de omgeving van
Duinpanne. Dit plan moet tegemoet komen aan een beter onthaal voor de bezoekers/wandelaars, maar tegelijkertijd meer natuur
uitstralen. Dit is een realisatie die zal gebeuren in het Europees Project Vedette.

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en
natuurdomein aan zee

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
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Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.770.445,64 €

474.174,36 €

1.888.508,30 €

445.309,59 €

1.665.633,30 €

407.089,59 €

I

2.099.620,79 €

0,00 €

2.437.143,32 €

156.277,98 €

1.499.732,15 €

0,00 €

• Uitvoering beheerplan Raversyde
De actie is voorzien in 2020.

• Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)
Gerealiseerd: Ja.
Het project Atlantikwall Europe werd goedgekeurd door de Europese Commissie, en de Provincie nam met Raversyde het
projectleiderschap op zich als centraal gelegen professionele organisatie aan de Europese Atlantische kust werkend op de
Atlantikwall. Er werd een internationale conferentie ‘Walls and Peace’ georganiseerd in Raversyde, en samen met Franse partners
werd het educatief project ‘off the wall’ gerealiseerd. Hiervan werd ook een documentaire gemaakt. Daarnaast werden
verschillende stuurgroepen en internationale discussiemomenten georganiseerd en geleid.

• Patrimoniumbeheer Raversyde
Gerealiseerd: Ja Maar.
De bouwkundige werken op Batterij Aachen werden uitgevoerd. Wat de scenografie betreft, waren er problemen voor de gunning
van de betonnen scenografische elementen waardoor er een significante vertraging werd opgelopen. De studieopdracht voor de
nieuwe onthaalinfrastructuur wordt verdergezet. De rieten daken van de middeleeuwse huisjes op de site Walraversyde werden
hersteld.

• Concessie cafetaria Raversyde
Gerealiseerd: Ja.

• Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze
Gerealiseerd: Ja.
Er werd in 2018 landelijk promotie gevoerd voor het provinciedomein, wegens het vertrek van de promotieverantwoordelijke werd
dit voor het eerst mee opgevolgd door een extern bedrijf. Er werden verschillende brochures gedrukt, radiospots gemaakt, affiches
verspreid, reclame gemaakt op de tram, en voor het eerst ook reclame in de bioscoop. Ook werd nog actiever promotie gevoerd via
facebook en andere websites. Ondertussen werd de beweging opgestart om de shop inhoudelijk te moderniseren. Raversyde blijft
ondertussen ook externen, nationaal en internationaal, adviseren over de omgang met de Atlantikwall en gerichte wetenschappelijke
vragen. Op vlak van collectie werd de geschonken collectie van André Hast verder geïnventariseerd en werd een expo hierover
voorbereid (opening in 2019). Ook werd een afstandsmeter uit WO1 en luchtafweergeschut gerestaureerd. Meer dan 95.000
bezoekers bezochten de betalende zones in het domein.

• Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde
Gerealiseerd: Ja.
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In Raversyde werden in 2018 opnieuw verschillende ééndaagse of meerdaagse activiteiten georganiseerd. In het park en op de
Atlantikwall werd de expo Un/settled op poten gezet, samen met kunstencentrum KAAP. Dit als derde en laatste luik van een trilogie
hedendaagse kunsttentoonstellingen in het kader van de culturele herdenking van WO1. In het park kwam een fototentoonstelling
over vluchten / ontheemding tijdens de Eerste Wereldoorlog, op de Atlantikwall gingen hedendaagse kunstenaars met dit onderwerp
aan de slag. Batterij Aachen was nog niet toegankelijk voor het publiek, met uitzondering van enkele exclusieve rondleidingen die
georganiseerd werden, bijvoorbeeld op de Bunkerdag. De Bunkerdag is een initiatief om zoveel mogelijk bunkersites aan de
Belgische kust op één dag te openen voor het publiek. De editie van 2019 vindt plaats in het kader van Atlantikwall Europe.
Daarnaast werden diverse natuurwandelingen georganiseerd, nocturnes op ANNO 1465 en de Atlantikwall, een Erfgoeddag, Open
Monumentendag, een Middeleeuws weekend, de Nacht van de Duisternis (in samenwerking met Astropolis en het
Vogelopvangcentrum Oostende), en nog wat kleinere activiteiten.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en
natuurdomein aan zee

Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningen
werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen op domein Raversyde
uitgevoerd.
Alle audiogidsen, ongeveer 400 stuks, werden vervangen door tablets om de bezoekers meer gebruiksgemak te verlenen.

• Garanderen van een vlotte werking van Raversyde
Gerealiseerd: Ja.
Er werd een teamdag georganiseerd voor de volledige personeelsgroep in Koksijde. De gelegenheidsmedewerkers werden
omgevormd tot stewards die met begeleiding van Toerisme Vlaanderen en een extern bureau opgeleid werden om meer aandacht te
hebben voor familievriendelijkheid. Ook het vast personeel werd in dit pilootproject van Toerisme Vlaanderen betrokken. Het team
werd versterkt met een nieuwe publiekswerkster ter vervanging van de promotieverantwoordelijke die met pensioen vertrok. Er werd
ook een eigen poetsploeg gevormd. Er werd één startbaner aangetrokken ter ondersteuning voor de verwerking en het voorbereiden
van een expo over de geschonken collectie van de heer André Hast.

• Uitvoeren van het masterplan Raversyde
Gerealiseerd: Ja.
Het masterplan werd afgewerkt door MOPUrbandesign, het bedrijf die de opdracht toegewezen kreeg om het masterplan verder op
punt te zetten. De toenmalige deputatie besliste om het vervolg van het traject te laten afhangen van de nieuwe deputatie. Er werden
hiervoor verschillende scenario’s voorbereid. In het kader van het masterplan werd Batterij Aachen bouwkundig en scènografisch
bijna volledig afgewerkt, in functie van een opening in het voorjaar van 2019.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Raversyde
Gerealiseerd: Ja.

• Aankopen van apparatuur voor onderhoud van o.a. de collecties in het provinciedomein Raversyde
Gerealiseerd: Ja Maar.
Verder realisatie in 2019

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als
recreatief, natuur- en milieueducatief domein

2018170031

Het saldo van de subsidie van het 'Natuur in je buurt'-project wordt voorzien op 2019.
De aanleg van een NME-zone in De Gavers dient nog verder financieel afgewerkt te worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
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Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

146.313,38 €

31.826,58 €

146.842,75 €

32.621,06 €

99.425,50 €

32.621,06 €

I
A

635.858,37 €

45.000,00 €

735.474,31 €

50.000,00 €

351.690,30 €

50.000,00 €

500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

0,00 €

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, inrichting parking tractorsluis wegversmalling ikv PRUP
Voorbereiding op schema voor gunning gepland 2020.

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, Inrichtingsproject ikv het PRUP fase 1
Geplande gunning 2020 uitgesteld wegens verwervingsproblemen.
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• Veiligheid en toezicht De Gavers
Gerealiseerd: Ja Maar.
Er werd security ingezet voor het toezicht aan de zwemzone De Gavers. Er werd een nieuw communicatiesysteem aangekocht voor
het toezichthoudend personeel in De Gavers. 1 ANPR camera werd geplaatst, de tweede ANPR camera kon niet geplaatst worden
wegens problemen met de bekabeling door INFRAX.

• Subsidie "Natuur in je buurt"-project speelplein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Na uitvoering van het nieuwe speelterrein in De Gavers kon het voorschot van de subsidie opgevraagd worden.

• Concessie cafetaria en infrastructuur Windsurfing Gavermeer
Gerealiseerd: Ja.
De Zeil- en de Surfclub Gavermeer staat in voor de uitbating van hun clubhuis, loods en clubsecretariaat. Hiertoe wordt een
huurprijs (met indexering) aangerekend. Ze staan volledig zelf in voor de uitbating en de werking van de watersport op het domein
De Gavers. De club telde 620 leden in 2018 en de cafetaria is gedurende 52 weken open.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
De uitvoering van de verbintenissen jegens de Vlaamse Landmaatschappij VLM, met betrekking tot de grondenbank De Gavers,
liggen op schema.

• Organiseren van eigen natuureducatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Het natuureducatief aanbod van het PRNC De Gavers bedient diverse doelgroepen. Zo werden in 2018 in totaal 7.669 kinderen en
jongeren ontvangen via het scholenaanbod, 2118 leerlingen volgenden een combi-aanbod natuur en avontuur.
De ruim 35 gidsen zorgen dat deze modules goed begeleid worden maar worden ook ingezet voor de losse groepen. Hiermee
bereikten het PRNC De Gavers 8.086 deelnemers. Er werden 7 lezingen met 218 deelnemers, 13 natuuracademies met 161
deelnemers, 5 natuurworkshops met 145 deelnemers en 10 natuurzondagen met 283 deelnemers georganiseerd. De grote educatieve
evenementen van het PRNC zijn wereldwaterdag met 257 deelnemers, Nachtje Gavers met 127 deelnemers, vroege
morgenwandeling met 117 deelnemers en Ekseleute met 336 deelnemers. Daarnaast bezochten ook ruim 2000 bezoekers de
tentoonstelling Kopje Onder in De Gavers

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van een NME-zone
Gerealiseerd: Ja Maar.
Nog financieel af te werken.

• Uitbreiding naar bovenlokaal speelterrein provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Het speelterrein werd geopend in juni 2018.

• Bouw vleermuiskelder in arboretum provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
De vleermuiskelder werd afgewerkt.

• Hermeandering en natuurherstel Gaverbeek provinciedomein De Gavers
De actie is voorzien in 2019.

• Vernieuwen vogelkijkhut provinciedomein De Gavers site Zuid
Gerealiseerd: Ja.
De vogelkijkhut werd afgewerkt en is sedert december toegankelijk voor het publiek.

• Vervangen en in stand houden van de fluisterboot in De Gavers
Gerealiseerd: Ja.

• Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
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• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de zone zuid na de afbraak van het oud BLOSO-gebouw
Gerealiseerd: Ja Maar.
Enkel nog financiële afhandeling in 2018.

• Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht begeleidend studiebureau loopt nog steeds en wordt wellicht beëindigd in 2019.

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, plaatsen van balustrades aan terras watersportgebouw
Gerealiseerd: Ja.
Afgewerkt 2017.

Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld

2018170032

De subsidie voor de aanleg van speelnatuur expeditie Bulskampveld wordt opnieuw voorzien op 2019.
Het saneren van het rioleringssystem in het provinciedomein Bulskampveld dient nog financieel afgehandeld te worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

120.688,73 €

102.003,21 €

126.447,00 €

98.678,98 €

148.047,00 €

98.678,98 €

I

61.697,52 €

0,00 €

95.035,77 €

24.054,80 €

476.053,74 €

24.054,80 €

• Onthaalinfrastructuur landinrichting Bulskampveld
De middelen werden van de groendienst overgeheveld naar de gebiedswerking die de bijdrage van de provincie in het project van
de VLM coördineert.

• Aanleg belevingspad provinciedomein Bulskampveld
De aanleg gebeurt - op vraag van Westtoer - pas na de heraanleg van de paden in het domein, dit wordt uitgevoerd in 2019.

• Opmaak boombeheerplannen provinciedomein Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja Maar.
De opmaak van het beheerplan werd gegund, er wordt in 2019 aan verder gewerkt.

• Patrimoniumbeheer Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja Maar.
De gaanderijen werden functioneel gemaakt i.f.v. het Bezoekerscentrum en de Groendienst. De werken ter optimalisatie van het
sanitair blok werden aanbesteed, maar er werd geen geschikte aannemer gevonden. Dit dossier wordt herwerkt en her aanbesteed.
Het functietoekenningsplan Bulskampveld werd verder uitgewerkt. De herbestemming van hoeve Moerman werd aangevraagd.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, herstellen van de paden van het kasteelpark
Gegund, start der werken voorjaar 2019.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, saneren van het rioleringssysteem
Gerealiseerd: Ja Maar.
Financiële afhandeling uitgesteld wegens kwaliteitsdiscussie aannemer.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Aanwijs
Wachten op initiatief VLM die optreedt als aanbestedende overheid;

• Concessie Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, leveren en plaatsen meubilair
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Gerealiseerd: Ja.
Plaatsen van infoborden en meubilair in het landschapspark Bulskampveld.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
- Bezoekerscentrum Bulskampveld telde in 2018 in totaal 40 571 bezoekers, waarvan 28 899 losse bezoekers en 11 672
georganiseerde bezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige
voorzichtigheid bekeken worden- het bezoekersaantal ligt heel hoog door de organisatie van 2 evenementen waarop in totaal 11000
bezoekers bereikt werden).
-Inrichting van een publiekelijk toegankelijke bijenhal in de kruidentuin met aankoop kijkkasten en bijenkolonies
- Optimalisatie van 1 functionele ruimte voor wateronderzoek in de vrijgekomen afgesloten ruimte in de galerijen bij de kruidentuin.
-Eenvoudige tijdelijke inrichting van de gaanderijen in de kruidentuin met zitbanken en een tijdelijke tentoonstelling in functie van
het breed publiek
-Aankoop en installatie van een omroepsysteem in het bezoekerscentrum
-Aankoop van 18 fietsen voor particulier verhuur en voor gebruik door begeleide groepen.
-Eenvoudige installatie van een tijdelijke opslagplaats voor huurfietsen in de open ruimte onder de galerijen in de kruidentuin
- Voorbereiding van de overleggen met alle betrokken partijen i.f.v. de herinrichting van het bezoekerscentrum en alle educatieve
ruimtes: onthaal, tentoonstellingen.

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.
• Het bezoekerscentrum biedt 33 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. Het aantal educatieve pakketten werd in de
loop van 2018 verminderd naar 28. Alle pakketten met minder dan 7 aanvragen werden uit het aanbod geschrapt.. In totaal waren
er 473 boekingen van een begeleide module door een school, goed voor in totaal 9121 deelnemende lln en een bereik van 7396
unieke lln.
* Er werd een nieuwe determinatiesleutel uitgewerkt voor wateronderzoek in het secundair onderwijs. Deze werd voorgesteld aan
leerkrachten op West-Vlaamse en Vlaamse vormingsmomenten. Er werden opleidingsmomenten georganiseerd voor begeleiders van
alle bezoekerscentra van de provincie West-Vlaanderen.
• Daarnaast werden in totaal een 80-tal publieksactiviteiten georganiseerd, soms i.s.m. verschillende partners (Velt, VOC, de
Kruiderie, NP Beernem ...)
• Blijvende thema’s: kruiden, landschapspark Bulskampveld, inheemse natuur
• Het uitwerken van een natuur-educatieve en recreatieve permanente zoektocht in provinciedomein Bulskampveld voor gezinnen
met kinderen.
• Het uitwerken van een educatieve en recreatieve permanente fietszoektocht in de regio met startpunt in het bezoekerscentrum.
• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten
• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking
(vergadering, vormingen, …). De begeleiders worden op regelmatige basis geëvalueerd om de kwaliteit van het aanbod te
behouden. Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.
• Opstarten van officieel overleg met de gemeente Beernem als voorbereiding van een nieuwe educatieve werking rond honingbijen
en solitaire bijen i.s.m. de gemeente Beernem en diverse andere partners (RLH, NP,…)
• Opstarten van werking rond bijen met imkers i.f.v. inrichting bijenhal en organisatie publieksactiviteiten rond bijen.
• Inhoudelijke uitwerkingsfase van de Expeditie Bulskampveld ism Westtoer en andere provinciediensten i.f.v. het aanleggen van een
educatief belevingsparcours in het provinciedomein. Overleggen met de aangestelde firma, beoordeling en bijsturing voorstellen.
• Er werden 40 verhalen uitgeschreven en verfilmd over 20 kruiden uit de kruidentuin als voorbereiding voor het ontwikkelen van
een tabletapplicatie over de kruidentuin en een permanente tentoonstelling over kruiden.

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
• Ontwerpen van de publicatie Beleef het Bulskampveld met aanbod voor particuliere bezoekers in het voorjaar en najaar van 2018
(oplage 40 000 ex). Verspreiding van de brochure in alle bussen van Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene. Verspreiding in de
bussen van volgende (deel)gemeenten die aansluiten bij het Bulskampveld: Assebroek, Knesselare, Maldegem, Aalter, Sijsele.
Verspreiding in alle publieke ruimtes van de omliggende gemeenten en de regio van het Houtland.
• Ontwerpen van een kalender met aanbod voor particuliere bezoekers van het bezoekerscentrum in de Infokrant van
Landschapspark Bulskampveld
Maken van korte artikels over de activiteiten van Bezoekerscentrum Bulskampveld voor deze krant. Verspreiding van
de krant samen met de Landschapskrant van Regionaal Landschap Houtland in meer dan 100 000 bussen van het Houtland.
• Promotie voor het bezoekerscentrum en het aanbod voor particulieren en groepen in Riebedebie.be (papieren magazine verspreid
in heel België en een actieve website).
• Promotie van het bezoekerscentrum via een algemene wervingsfolder over het bezoekerscentrum en de regio.
• Promotie van het bezoekerscentrum en het aanbod in het aanbod voor breed publiek in het provinciedomein via een maandelijkse
digitale nieuwsbrief over het bezoekerscentrum, het provinciedomein en het landschapspark Bulskampveld ontwikkeld door het
bezoekerscentrum.
• Promotie van de publieksactiviteiten in provinciedomein Bulskampveld georganiseerd door het bezoekerscentrum via digitale
communicatiekanalen: Uit in Vlaanderen en website provincie West-Vlaanderen/domeinen.
• Promotie van het aanbod voor scholen in het Bulskampveld en omgeving in een gemeenschappelijke brochure voor alle
bezoekerscentra van de provincie West-Vlaanderen.
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• Promotie van het aanbod voor scholen aan de hand van gedetailleerde infofiches op de website van het bezoekerscentrum en van
de provincie.
• Promotie van het aanbod voor scholen in samenwerking met de gemeenten van het Houtland en het Landschapspark Bulskampveld.
Overleggen (in samenwerking met RLH) met gemeenten over de mogelijke subsidiëring van deelname van scholen aan het educatief
aanbod van het bezoekerscentrum. Bekendmaking (in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen) van het aanbod en de
subsidiëring met een per gemeente/school gepersonaliseerde brief.
• Promotie van het scholenaanbod van het bezoekerscentrum via een trimestriële digitale nieuwsbrief voor scholen die verzonden
wordt naar alle beschikbare mailadressen van scholen en van leerkrachten die ooit doorgaven dat ze interesse hebben in het aanbod
van Bezoekerscentrum Bulskampveld.
• Promotie van langlopende tentoonstellingen door de verspreiding van affiches in de omliggende gemeenten.
• Promotie van het aanbod van het bezoekerscentrum via affiches, stickers en spandoeken die opgehangen worden op diverse
plaatsen in het provinciedomein.
• Promotie van het aanbod van het bezoekerscentrum ter gelegenheid van het Feest van het Landschapspark Bulskampveld via
folders, affiches, programmabrochures, website van Westtoer, gemeentelijke infobladen, banners, gemeentelijke websites
• Aankoop van T-shirts voor de actieve begeleiders met vermelding provincie West-Vlaanderen, Bezoekerscentrum Bulskampveld en
Landschapspark Bulskampveld
• Organisatie en actieve deelname aan workshops rond de positionering en profilering van bezoekerscentrum Bulskampveld in de
regio.
• Deelname aan overleggen in het kader van het Landschapspark Bulskampveld met gemeentebesturen en lokale actoren waarbij het
bezoekerscentrum steeds geprofileerd wordt als uitvalsbasis voor de regio.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, uitvoeren van de studieopdracht voor de rioleringen
Gerealiseerd: Ja.
Opdracht studiebureau afgewerkt.

• Bouw bijenstand provinciedomein Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
De bijenstand werd gebouwd met eigen personeel zonder tussenkomst van een aannemer.

• Subsidie Bosreservaat Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.

• Aanleg speelnatuur expeditie Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja Maar.
De aanleg gebeurt - op vraag van Westtoer - pas na de heraanleg van de paden in het domein, dit wordt uitgevoerd in 2019.

Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en
bewaken van de biodiversiteit

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

2.267.565,85 €

355.286,36 €

2018170033

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.332.910,43 €

2.198.489,18 €

358.127,04 €

327.693,79 €

• Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand
Gerealiseerd: Ja.

• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
Gerealiseerd: Ja.

• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het Stadlandschap Leie en Schelde voorziet de gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen van een gelijkaardige dienstverlening zoals de
regionale landschappen, niet volledig kunnen realiseren omwille van gebrek aan personele capaciteit.

• Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding
Gerealiseerd: Ja.
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Deze middelen betreffen het werkingsbudget voor de landschapsconsulenten in de regio's midden West-Vlaanderen, zuid WestVlaanderen, en noord West-Vlaanderen. Het betreft het budget waarmee het stimulerend beleid rond kleine landschapselementen
vormgegeven wordt in de regio's.

• Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht
voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens

Gerealiseerd: Ja.
De dienst Milieu, natuur en waterbeleid coördineerde het natuurtechnisch beheer van een aantal gecontroleerde
overstromingsgebieden (provinciale en gemeentelijke).

• Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten
Gerealiseerd: Ja.
Met deze middelen werden ondermeer alle participaties in de kosten voor de 'plantendag' betaald (dit jaar in Kortrijk), alsook een
paar kleinere uitgaven ikv biodiversiteitsprojecten (boeken, zaden, …).

• Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer
Gerealiseerd: Ja.
Twee contexten leidden tot uitbetalingen van proefveldvergoedingen aan landbouwers : het akkervogelproject aan de Trimaarzate
en het project rond 'vogelakkers' van INAGRO in de Moeren.

• Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het georganiseerde vrijwilligerswerk actief in de soortenbescherming
Gerealiseerd: Ja.
Binnen deze actie staat de jaarlijkse kost voor het gebruik van gegevens uit waarnemingen.be (Natuurpunt) geparkeerd.

• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Houtland
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werden nagekomen.
De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de
projectwerking van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werden nagekomen.
De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de
personeels- en vaste kosten van de bosgroep.

• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Ijzer en Leie
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werden nagekomen.
De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de
projectwerking van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werden nagekomen.
De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de
personeels- en vaste kosten van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.
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• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Houtland
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Houtland
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder
Gerealiseerd: Ja.
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden
nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter
ondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen en
ecologisch groenonderhoud

Gerealiseerd: Ja.
Het provinciebestuur participeert - historisch - in het beheer van een aantal bovenlokale landschappelijke en recreatieve
infrastructuren met een ontstaangeschiedenis in ofwel ruilverkaveling of landinrichting.

• Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen
Gerealiseerd: Ja.
De overeenkomst met ANB werd opgevolgd en uitgevoerd.

• Uitvoeren van het Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg France-Wallonië-Vlaanderen)
Gerealiseerd: Ja.

• Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject)
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op
lokaal niveau

2018170034

Bij de Europese projecten was er vertraging in de uitvoering van een studie (project SLIC), was er nog geen projectcoördinator
voor Grassification en werd I-Qua stopgezet. Daardoor konden de voorziene middelen niet benuttigd worden.
Daarnaast waren er resterende algemene middelen voor het opzetten van studies en projecten milieu, natuur en landschap en
konden voor het inzamelproject kurk niet alle vastgelegde middelen aangerekend worden in 2018.
De voorziene EFRO-ontvangsten voor de projecten SLIC, Grassification en I-Qua konden niet gevorderd worden overeenkomstig de
niet gerealiseerde uitgaven.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

117.170,85 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

31.203,71 €

188.924,97 €

75.200,00 €

• Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas)
Gerealiseerd: Nee.
Er was in 2018 nog geen projectcoördinator beschikbaar.
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Uitgaven
Ontvangsten
491.275,83 €

216.700,00 €
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• Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het
provinciale beleid milieu, natuur en klimaat

Gerealiseerd: Ja.
Er waren Minaraadvergaderingen op 5 februari, 5 maart, 11 juni en 8 oktober 2018.
De aanpak van vernieuwing Minaraad en aanschrijven van mogelijke nieuwe organisaties werd goedgekeurd door de deputatie op
24 mei 2018.
De vernieuwde reglementen en ledenlijst werd goedgekeurd door de provincieraad van 27 september 2018.
De vergadering van 8 oktober was de eerste volgende de vernieuwde aanpak: eerst de dossiermatige adviesraad en vervolgens de
inspiratieraad waarop ook heel wat nieuwe organisaties vertegenwoordigd zijn.
Op 17 december was er een bijeenkomst van het dagelijks bestuur waarop de planning voor 2019 werd besproken.

• Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,
natuur en klimaat

Gerealiseerd: Ja.
Er was overleg met WMF-Minawa op 8 januari 2018 om de planning voor 2018 te overlopen. Ook de uitvoering van
overeenkomsten 2017 en 2018 werd dan besproken.
De subsidieovereenkomst WMF 2019 werd goedgekeurd.

• Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu
Gerealiseerd: Ja.
Op 27 maart 2018 was er de tweejaarlijkse netwerkdag van het IPKC in Mechelen. Thema was natuur. Provinciepersoneel van de 5
provinciebesturen alsook personeel van Regionale Landschappen en Bosgroepen werd uitgenodigd. Er waren 90-tal deelnemers.
De kosten voor zaal en catering werden evenredig verdeeld over de 5 provincies.
Vanuit het IPKC wordt bekeken om een aanbod voor gemeenten uit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen uit te werken en met de
gemeenten die willen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
Daartoe was er op de regiovergaderingen van 24 mei in Ruiselede en Koekelare een toelichting over de mogelijkheden en opzet van
IPKC aan de gemeentelijke milieuambtenaren.
Marie stuurde rondvraag naar gemeentelijke milieuambtenaren rond eind augustus met de vraag of er interesse is voor
ondersteuning via het IPKC en ging op vraag ook langs bij gemeenten om dit toe te lichten (augustus-september: Wingene, Vleteren,
Oostkamp, Beernem, Torhout, Wervik, Harelbeke en Kortrijk).
In voorjaar 2019 zal dit in overleg met de IPKC stuurgroep verder uitgewerkt worden.

• Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur en
duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat

Gerealiseerd: Ja.
In overleg met WVI en Leiedal werden er in 2018 2 regiovergaderingen georganiseerd: Natuur en Landschap (6 maart, voormiddag
in Wevelgem en namiddag in Jabbeke, totaal 40-tal aanwezigen) en Geluid en Bodem (24 mei, voormiddag in Ruiselede, namiddag
in Koekelare, totaal 60-tal aanwezigen).
Verder werden er in maart 4 omgevingsvergaderingen georganiseerd ook weer in samenwerking met WVI en Leiedal. Doelgroep
zijn hier telkens de gemeentelijke omgevingsambtenaren milieu én stedenbouw. Op de 4 vergaderingen (20 maart in Kortrijk, 22
maart in Roeselare en Brugge, 29 maart in Diksmuide) waren samen zo’n 130 aanwezigen.
Samen met de OVAM werd op 17 september een infovergadering rond Bodem (Inventaris Risicogronden) georganiseerd in Brugge.
Hier waren 45 deelnemers.
In samenwerking met OVAM werd er een opleiding webloket risicogronden aan PC georganiseerd (6 december in Brugge, sessie in
voor- en namiddag, totaal 22 deelnemers).
Daarnaast werden info- en overlegvergaderingen aangekondigd via de provinciale website www.west-vlaanderen.be/voor-lokalebesturen/studiedagen-en-infomomenten en in ezine milieubytes. Ook andere relevante info voor gemeentelijke milieudiensten werd
opgenomen in ezine milieubytes, dit ezine verscheen in 2018 9 keer.
In 2018 werd gestart met de voorbereiding van een nieuwe groepsaankoop herbruikbare bekers en werden gemeenten, scholen en
verenigingen aangeschreven met de vraag of zij interesse hebben om deel te nemen.
Uitsturen van het bestek en gunning zal gebeuren in 2019.
De provincie werkt verder samen met KC ’t Rad en KC West voor de ontlening van provinciale herbruikbare bekers aan
organisatoren.

• Ontwikkelen van digitale formats voor groenbeheersingsplanning voor intern en extern gebruik
Gerealiseerd: Nee.
De actie is stopgezet. Door diverse dynamieken was het niet meer opportuun verder te investeren in een eigen beheerprogramma.

• Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit
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Gerealiseerd: Ja.
Er werd een actie opgezet met Inverde rond 'zoemrijk grasland'.

• Organiseren van biodiversiteitsmonitoring
Gerealiseerd: Nee.
Er werden geen acties opgezet in 2018.

• Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen'
Gerealiseerd: Ja.
Het betreft jaarlijkse vaste kosten voor de aankoop van zaden en de verpakking ervan.

• Communicatie-initiatieven m.b.t. natuurbeleid
Gerealiseerd: Ja.
Er werd promomateriaal aangemaakt voor de West-Vlaamse plantendag.

• Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag
Gerealiseerd: Ja.

• Jaarlijks uitgeven van Ferm! in samenwerking met VLM en Inagro (een info-krant richting de West-Vlaamse actieve
landbouwer over milieu, duurzaamheid, landschap, natuur, energie, verbreding, ...)

Gerealiseerd: Ja.
Ferm! viel in de bus bij alle West-Vlaamse landbouwers en hobby landbouwers.

• Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 gingen verspreid over de provincie moestuin-teams door. Kosten betreffen het betalen van de lesgevers als vrijwilliger dan
wel als zelfstandige.

• uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap
Gerealiseerd: Ja.
Er werd een studie gegund naar het oprichten van een bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen.

• vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten milieu, natuur en landschap
Gerealiseerd: Ja.
Meerdere Europese projecten werden vormgegeven en zijn opgezet (zie de specifieke acties per project).

• Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen-Nederland)
Gerealiseerd: Nee.
Het project is niet gerealiseerd. Er is gekozen voor een scenario van zuivering voor d'Aertrycke die niet in het project past en er kon
geen andere geschikte case gevonden worden.

• Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het project is lopende maar er vertraging in de uitvoering van een studie naar de link tussen openbare verlichting en veiligheid en
bij de uitvoering van het demoproject in Roeselare ten gevolge van de complexiteit in voorbereiding van het bestek.

• Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden
Gerealiseerd: Ja.
De samenwerking betreffende graslandonderzoek (onderzoek naar de meerwaarde van sinusbeheer) werd verdergezet in 2018. Het
betreft een samenwerking tussen de provincie, het Agentschap voor Natuur en Bos, waterwegen en zeekanaal, universiteit Gent en
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal
niveau en binnen het eigen bestuur

2018170035

Voor meerdere klimaatprojecten kon de voorziene aanrekening op 2018 nog niet gebeuren (daar het project nog niet gefinaliseerd
was of de samenwerking nog diende afgerond te worden).
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

794.314,12 €

1.341.877,13 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
1.094.699,34 €

1.345.234,38 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
997.851,96 €

567.152,53 €

• Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)
Gerealiseerd: Ja.

• Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om te komen tot een CO2-neutrale organisatie tegen 2030 en een
energie-neutrale organisatie in 2050

Gerealiseerd: Ja.
De acties zoals beschreven in de klimaatnota voor de eigen organisatie werden verder uitgewerkt, opgestart en opgevolgd.
- eigen patrimonium: geplande werken aan het patrimonium werden uitgevoerd, het strategisch energieactieplan werd verder
opgevolgd en bijkomende acties werden door de dienst gebouwen opgestart.
- Mobiliteit: het project “plaatsen van laadinfrastructuur” is in uitvoering.
- Aankopen: interne werkgroep green deal duurzame aankopen liep verder. Ikv het dienstorder 2017 werden 31 aankopen
geadviseerd. Zie ook acties green deal.
- Communicatie: Er werd samen met de dienst Communicatie een communicatietraject uitgewerkt om het eigen personeel van de
provincie West-Vlaanderen te informeren over de stand van zaken van het intern klimaatplan. Door de verkiezingen in het najaar
werd gekozen om de campagne te starten in 2019. Het startartikel van de campagne verscheen al in de laatste Westsite van 2018

• Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (zowel mitigatie als adaptatie) om te
komen tot een klimaat-neutrale en klimaat-bestendige provincie tegen 2050

Gerealiseerd: Nee.
Gezien de Vlaamse overheid (VMM) de ontwikkeling van het Klimaatportaal Vlaanderen coördineerde, werd de output van dit
traject afgewacht.
De eerste versie van dit Klimaatportaal werd toegelicht op een infomoment in september 2018 door VMM in overleg met de
uitvoerders Wageningen Environmental Research en KU Leuven.
Op vraag van de 5 provincies was er in november een overleg met de VMM ambtenaren die de uitbouw van dit klimaatportaal
trekken.
In voorjaar 2019 zal in overleg met de nieuwe gedeputeerde bekeken worden welke aanpak rond adaptatie verkozen wordt.

• Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal integraal klimaatbeleid
Gerealiseerd: Ja.
Op maandag 23 april 2018 werd er samen met WVI en Leiedal een kennisplatform lokaal klimaatbeleid georganiseerd rond het
thema “(financiële) participatie van burger voor groene energie: hoe kan de gemeente daarin een rol spelen” (in Kuurne). Hier
waren 30 aanwezigen.
Er werd een aantal keer samengekomen met de partners WVI, Leiedal en Infrax om af te stemmen inzake ondersteuning gemeenten
bij het voeren van een lokaal klimaatbeleid: 21/02, 11/06, 08/10 en 06/ 11 voor ambtelijk overleg en 12/03 en 04/12 voor het
managementoverleg.

• Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden,
burgers en andere doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.
Er werd bij 5 gemeenten een actie ecospanning georganiseerd. De energiesnoeiers controleren de bandenspanning. Provincie
draagt bij voor de helft van de kosten.
Groepsaankoop groene stroom 2017-2018:
-inschrijvingen: . 55.936 gezinnen en 2.830 bedrijven
-acceptanten: 38.008 gezinnen (68 %) en 1.872 bedrijven (66 %)
- gemiddelde besparing gezinnen: 193 euro.
Er werd gekeken om een interim aan te werven ter vervanging van het woonloket dat verdwijnt bij de Provincie.
Er werd een nieuw bestek uitgeschreven en voor de lopende campagne 2018-2019 wordt samen gewerkt met een nieuwe partner:
iChoosr. Met hen en de gemeentelijke loketten was er een startvergadering op 16/10/2019.
In 2018 was er opnieuw een oproep voor het indienen van aanvragen voor lokale klimaatprojecten. Hiervoor werd het kader wel
aangepast tov de vorige versie.
• Er werden 31 projecten ingediend van 26 verschillende projectindieners.
• De deputatie besliste op donderdag 28 juni 2018 dat 9 lokale klimaatprojecten in totaal 827.246 EUR steun van de Provincie WestVlaanderen zullen ontvangen.
Met deze 9 projecten helpt de Provincie 278 ton CO2 per jaar besparen. Met elk van de indieners werd een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Een reeks van 5 infoavonden rond klimaatadaptatie en water werd georganiseerd “Over natjes en droogjes in de Westhoek”
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• Partners: met Regionaal Landschap Westhoek, Provincie West-Vlaanderen (Minawa) aantal westhoekgemeenten en andere
partners (zoals Inagro en VLAKWA)
• Doelgroep: gemeentelijk leden van adviesraden (milieu, landbouw, gecoro, andere), gemeentelijke ambtenaren, mandatarissen,
geïnteresseerde burgers
• 22 maart Diksmuide: Klimaatverandering bij ons
• 17 mei Ieper: Uitdagingen voor een toekomstgerichte robuuste watervoorziening
• 14 juni Kortemark: Polders en de rol van het landschap bij klimaatverandering
• 6 september plaatsbezoek Heuvelland-Ieper: Erosie
• 18 oktober Veurne : Drinkwater: herkomst en zuivering én samenwerking met Noord-Frankrijk
• Op elke avond waren er tussen de 70 en 120 deelnemers.

• Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 2020)
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het voorziene bedrag werd nog niet uitgegeven aangezien FLK-C (Financiering van lokale klimaatplannen- community) nog niet is
opgericht. Dit wegens een nodige uitbreiding van juridische prospectie en voorbereiding.
2018170086

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

7.061.442,34 €

112.400,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

7.279.222,75 €

7.562.297,00 €

110.000,00 €

110.000,00 €

• garanderen van de vlotte werking van de dienst Minawa
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan groendienst
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan minawa
Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst
Gerealiseerd: Ja.
De groendienst ging op jaarlijkse teamdag naar Engeland op 14 september, 56 personen namen hieraan deel.
Een ontwerper van het regionaal landschap werkte in 2018 aan projecten van de groendienst nl. de inrichting van groene assen.
2018170161

Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
I

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
137.500,00 €

0,00 €

• Aanleg speelterrein cafetaria Fort van Beieren
De actie is voorzien in 2020.

• Provinciedomein Fort van Beieren, herinrichting en aanleg van weginfrastructuur
Geplande gunning is nu voorzien in 2020 (aangepast wegens aanpassing concept).

• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein Fort van Beieren
De actie is voorzien in 2019.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart
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De doelstellingenrealisatie 2018
Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

66.731,80 €

0,00 €

66.821,56 €

0,00 €

20.270,00 €

0,00 €

I

9.498,50 €

0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

137.500,00 €

0,00 €

• Heraanplant bomen Damse Vaart
De actie is voorzien in 2019.

• Rooien van bomen langs de Damse Vaart
Gerealiseerd: Ja.
Het rooien van bomen langs de Damse Vaart wordt om veiligheidsredenen uitbesteed.

• Uitvoeren bomenbeheer Damse Vaart
Gerealiseerd: Ja.
De bomen langs de Damse Vaart worden nauwgezet opgevolgd door een externe firma om de veiligheid te verzekeren en de juiste
beslissing te nemen over het al dan niet rooien.

• Provinciedomein Damse Vaart, aanleg van fiets -en wandelvoorzieningen langs de Noordwegsekaai/Fortbekeweg
Aanbestedingsprocedure loopt in afstemming met geplande werken Fluxis.

• opmaken van een inrichtings- en uitvoeringsplan Damse Vaart
Gerealiseerd: Ja.
De opdracht van het studiebureau werd afgerond, de werken zijn klaar voor aanbesteding.
2018170163

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke

Bij exploitatie ontvangsten werd een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor de opmaak van een Natuurbeheerplan
Domein d'Aertrycke die initieel niet voorzien was in het budget 2018.
Bij de investeringsuitgaven schuiven een aantal kosten op naar 2019 wegens minder snelle vorderingen van de werf.
Aan de ontvangstenkant werd een investeringssubsidie ontvangen van ANB voor de grondaankoop speelbos te Aertrycke.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

0,00 €

29.744,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

I

191.733,76 €

41.637,50 €

231.953,58 €

0,00 €

528.900,00 €

0,00 €

• Uitvoering maatregelen beheerplan d'Aertrycke
De actie is voorzien in 2019.

• Aanleg nieuwe speelinfrastructuur parking boomgaard
De actie is voorzien in 2020.

• Opvolgen van de subsidiëring voor grondaankoop voor het speelbos in d'Aertrycke
De actie is voorzien in 2019.

• Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
Gerealiseerd: Ja.
Alle geplande werken voor de restauratie van de buitenschil van het kasteel zijn in uitvoering.

• Provinciedomein d'Aertrycke, uitvoeren van de studieopdracht voor de waterzuivering
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau loopt nog door in 2019.

• Provinciedomein d'Aertrycke, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
Geplande gunning 2019 uitgesteld wegens conceptdiscussies. Gunning wellicht 2020.
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• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein d'Aertrycke
Gerealiseerd: Ja.
Het speelterrein werd in augustus 2018 ingehuldigd.

• Herstel ijskelder provinciedomein d'Aertrycke
Gerealiseerd: Ja.
De restauratie van de ijskelder als verblijf voor vleermuizen werd in december afgewerkt.
2018170164

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard

De subsidie 'Provinciaal laureaat' voor de Ijzerboomgaard wordt opnieuw voorzien in 2019.
De omgevingswerken 1ste fase aan het provinciedomein Ijzerboomgaard dienen nog verder financieel afgehandeld te worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

20.032,76 €

41.470,00 €

20.033,60 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

I

1.836.375,15 €

0,00 €

2.542.880,51 €

50.000,00 €

1.772.859,03 €

0,00 €

• Opmaak beheerplan Ijzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja Maar.
De opmaak van het beheerplan werd gegund, er wordt in 2019 aan verder gewerkt.

• Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja Maar.
De werken voor de herinrichting van de hoeve tot fiets- en wandelcafé hebben aanzienlijke vertraging opgelopen doordat de
aannemer ruwbouw meermaals ingebreke bleef, waarna het contract werd ontbonden . Deze werken dienden heraanbesteed te
worden waardoor ook andere loten pas in 2019 kunnen gefinaliseerd worden.

• Provinciedomein Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase
Gerealiseerd: Ja Maar.
Financiële afhandeling loopt door tot 2019.

• opvolgen van het uitvoeringsplan Ijzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja.
Het studiebureau voltooide zijn opdracht voor opvolging van de werken ter aanleg van het nieuwe domein in 2018.

• Groenwerken herinrichting IJzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja.
Het provinciedomein werd in september officieel geopend.
2018170165

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute

De studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase Groene as Vrijbosroute loopt nog door, financiële afhandeling
volgt in 2019

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
25.218,44 €

I

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

52.483,43 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
553.404,00 €

300.000,00 €

• Groene as Vrijbosroute, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht begeleidend studiebureau loopt nog steeds.

• Groene as Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan 1ste fase (inc. brug Ieperleekanaal en
Martjesvaart)

Uitgesteld wegens beroepsprocedures omgevingsvergunning.
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• Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase
Voorbereiding op schema voor geplande gunning 2020.
2018170166

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate
Het herstellen van de kanaalbrug van de Groene as Frontzate dient nog financieel afgehandeld te worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
I

510.528,15 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
570.835,39 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
526.250,00 €

0,00 €

• Groene as Frontzate, herstellen van kanaalbrug
Gerealiseerd: Ja.
Financiële afhandeling uitgesteld wegens conflicten hoofdaannemer-onderaannemer.

• Groene as Frontzate, uitvoeren van de studieopdracht voor het herstellen van de kanaalbrug
Gerealiseerd: Ja.
Opdracht begeleidend studiebureau afgerond.
2018170167

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput

Niet alle voorziene middelen voor de studieopdracht voor de aanleg voor fietsvoorzieningen in het Provinciedomein Koolhofput zijn
benodigd geweest.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
I

23.847,95 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
44.047,54 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
115.052,92 €

0,00 €

• Provinciedomein Koolhofput, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht begeleidend studiebureau loopt nog door.

• Provinciedomein Koolhofput, omgevingsaanleg 1ste fase
Aanvang der werken voorzien voorjaar 2019.

• Groenwerken herinrichting Koolhofput
De actie is voorzien in 2019.
2018170169

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

6.292,00 €

0,00 €

6.292,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

I

135.550,26 €

0,00 €

135.550,28 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

• Aanleg fietspad Zeebos langs Koninklijke Baan
Gerealiseerd: Ja.
Het heraangelegde fietspad werd in het najaar 2018 in gebruik genomen.

• Opmaak beheerplan Zeebos
Gerealiseerd: Ja Maar.
De opmaak van het beheerplan werd gegund, er wordt in 2019 aan verder gewerkt.

• Provinciedomein Zeebos, aanleg van fietsvoorzieningen (structureel onderhoud)
Gerealiseerd: Nee.
Geannuleerd wegens andere prioriteiten.
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• Vogelkijkhut en wand provinciedomein Zeebos
De actie werd reeds gerealiseerd in 2017.
2018170170

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem

De voorziene middelen voor het plaatsen van verlichting van wegen rond het kasteel (2de fase) in het provinciedomein Tillegem zijn
niet benodigd geweest daar het project uitgesteld is.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

0,00 €

39.674,67 €

0,00 €

39.150,17 €

0,00 €

39.150,17 €

I

154.704,39 €

0,00 €

186.267,28 €

0,00 €

153.600,00 €

0,00 €

• Inrichting onthaalplein parking Witte Molenstraat
De actie is voorzien in 2020.

• Patrimoniumbeheer Tillegem
Gerealiseerd: Ja.
De sloopvergunning voor de woning bij de Trutselaar werd ingediend. De goedkeuring van de werken wordt ingewacht vooraleer
verder actie te ondernemen.

• Provinciedomein Tillegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van riolering en bioroter
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht begeleidend studiebureau loopt nog steeds.

• Provinciedomein Tillegem, aanleg recreatieve fietsvoorzieningen onderdoorgang N32
Uitgesteld wegens discussies Agentschap Wegen en Verkeer. Gunning mogelijks 2019.

• Provinciedomein Tillegem, aanleg rioleringen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering.

• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 2de fase
Uitgesteld wegens gekoppeld met ander verlichtingsdossier.

• Concessie Tillegem
Gerealiseerd: Ja.

• Opwaarderen van het speelterrein in het provinciedomein Tillegembos naar een bovenlokaal speelterrein
De actie is voorzien in 2019.

• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.
Aansluitend herstelling kasteelbrug.

• Provinciedomein Tillegem, aanleg inrit Eyk ter Schans
Gerealiseerd: Ja.
Volledig afgewerkt.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld
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De doelstellingenrealisatie 2018
Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

0,00 €

5.964,51 €

0,00 €

6.024,15 €

0,00 €

6.024,15 €

I

13.286,66 €

0,00 €

13.286,66 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer 't Veld
Gerealiseerd: Ja.
Na opmerkingen van het voedselagentschap werden de vloer en de wanden van de cafétaria aangepast.

• Concessie 't Veld
Gerealiseerd: Ja.

• Herstelwerken 't Zeetje provinciedomein 't Veld
De actie is voorzien in 2019.
2018170172

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

0,00 €

12.326,97 €

0,00 €

12.240,00 €

0,00 €

12.240,00 €

I

10.810,83 €

0,00 €

23.350,70 €

0,00 €

306.289,16 €

0,00 €

• Provinciedomein Bergelen, aanleg parking langs de Hemelhofweg
Uitgesteld wegens beroepsprocedures omgevingsvergunning, nieuwe vergunning aangevraagd, maar procedures blijven lopen.

• Provinciedomein Bergelen, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van parking
Gerealiseerd: Ja.

• Concessie Bergelen
Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Bergelen, heraanleg van de binnenkoer
Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniumbeheer Bergelen
Gerealiseerd: Ja.
Na opmerkingen van het voedselagentschap werd een glazen scheidingswand geplaatst tussen de sanitaire ruimtes en de
verbruikerszaal van de cafétaria. Op vraag van de groendienst werd de akoestiek van de eetzaal in het personeelsgebouw verbeterd.
2018170192

Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale
huishouding

Er waren minder middelen benodigd dan geraamd voor het verzekeren van de milieucoördinatorplicht (studieopdrachten in het
kader van milieuvergunningen en wettelijke verplichtingen en dossierkosten) en voor het sensibiliseren van collega's.
De voorziene EFRO-ontvangst kon niet gevorderd worden (geen coördinator).

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

13.087,96 €

200,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
21.390,93 €

8.500,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
24.000,00 €

1.000,00 €

• Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop)
(Interreg Vlaanderen-Nederland)
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Gerealiseerd: Nee.
Er was nog geen coördinator in 2018.

• Onderzoeken en uitvoeren van acties gericht op circulair renoveren
Gerealiseerd: Ja.
Er liep een haalbaarheidsstudie en coachingtraject betreffende het Circulair Renoveren voor het Europees H2020-project CIRE met
een link naar Empower.

• Verzekeren van milieucoördinatorplicht
Gerealiseerd: Ja.
Er werden een aantal studieopdrachten uitgevoerd in kader van verplichtingen opgelegd vanuit de milieuwetgeving
o Jaarlijkse controle van het influent/effluent bij IBA’s provinciale domeinen en een berekening van verwijderingsefficiëntie
o Oriënterende bodemonderzoek periodieke verplichting PTI campus tuinbouw.
In 2018 werden 2 dossiers opgemaakt in het omgevingsloket nl verandering hoogspanningscabine Wereldhuis en een klascontainer
PTI campus techniek en design voor ontwerp en prototyping.
De milieucoördinator maakte duidelijke overzichtslijsten van alle meet- en registratieverplichtingen en meldt gebreken of
tekortkomingen aan de dienst gebouwen, in 2018 werden de lijsten geüpdatet en wijzingen doorgegeven aan de dienst gebouwen, de
nodige meet en registratie verplichtingen zoals bv emissiemetingen werden doorgegeven en opgevolgd. Voor een uitgebreid
overzicht van de activiteiten van de milieucoördinator wordt verwezen naar het milieujaarverslag van de milieucoördinator dat
vanaf 31/03/2019 ter beschikking zal zijn.

• Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzame
catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik

Gerealiseerd: Ja.
Vanuit de dienst Gebouwen werd aan het steunpunt duurzaam bouwen en wonen een advies aangevraagd voor de energetische
renovatie van de conciërgewoning Hoeve Walle die werd aangekocht voor het PTI campus tuinbouw.
In 2018 vierde de provincie 5 jaar Fairtrade provincie, vanuit de trekkersgroep werden volgende interne acties hieromtrent
georganiseerd:
- Sportdag – 10 september– Bloso Brugge: Verdeling van 375 Fair Trade repen en appels - Samen met een infokaartje van 5 jaar
Fair Trade Provincie)
- Week van de Fair Trade (van 3 tot 13 oktober) verdeling FT chocoladereep met infokaartje 5 jaar FTP aan alle collega’s
- Week van de korte keten 26/05-3/06, een week lang inzetten op korte keten producten in het restaurant van het PH Boeverbos
Het verduurzamingstraject van de keuken blijft verder lopen, in 2018 was er de samenwerking met de keuken tijdens de week van de
korte keten, met ondersteuning vanuit Inagro. De raamcontracten waterdispensers snack en frisdrankautomaten en koffieautomaten
werden vernieuwd. In dit laatste contract is er gekozen voor fair trade koffie, thee, suiker en chocolademelk, één product meer dan
in het vorige contract. Er werd ook gekeken voor een duurzamere verpakking voor het slaatje van de week en de kartonnen
koffiebeker.
In kader van de biocampagne werden de folders/posters van Bioforum verzonden door de provinciale verzendingsdienst naar steden
en gemeenten als ondersteuning van de campagne.
Er werd samen met de dienst Communicatie een communicatietraject uitgewerkt om het eigen personeel van de provincie WestVlaanderen te informeren over de stand van zaken van het intern klimaatplan. Door de verkiezingen in het najaar werd gekozen om
de campagne te starten in 2019. Het startartikel van de campagne (interview met Peter Norro) verscheen al in de laatste Westsite
van 2018
In 2018 werd ingezet op de integratie van SDG’s in het provinciaal beleid, een actieplan werd goedgekeurd in Deputatie, en op de
tweedaagse van het Beleidsforum werd hier rond een workshop gegeven door de coördinator van het Wereldhuis.
Green deal duurzame aankopen: In 2018 werd er 1 circulair project opgestart nl de bouw van een circulaire loods voor de brigade
van het domein de Palingbeek ism de dienst gebouwen. Daarnaast werd deelgenomen aan alle activiteiten georganiseerd vanuit de
green deal en werd de interne werkgroep rond duurzame aankopen geïnformeerd via een teamsite over de nieuwigheden en
georganiseerde acties vanuit de green deal. De werkgroep kwam in 2018 1x samen.
2018170234

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
I

186.828,74 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
196.415,24 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
251.750,00 €

• Groene as Guldensporenpad, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen tussen de
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0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018
Kouterlosstraat en Schelde

Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht begeleidend studiebureau nog niet beëindigd.

• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde)
Uitgesteld wegens beroepsprocedures omgevingsvergunning, gunning voorzien in 2019.

• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Zwevegem-Kortrijk (structureel onderhoud)
Gerealiseerd: Ja.
Vernieuwen KWS(koolwaterstof)-laag en aanpassen op- en afritten.

Milieu, landschap en natuur

E
I
A
Totaal

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

17.314.993,21 €

5.020.835,51 €

18.429.305,51 €

5.488.026,16 €

18.841.365,96 €

4.861.457,47 €

11.512.652,11 €

649.730,02 €

13.973.536,97 €

1.126.491,45 €

13.998.506,42 €

559.054,80 €

500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

0,00 €

29.327.645,32 €

5.670.565,53 €

32.902.842,48 €

6.614.517,61 €

33.339.872,38 €

5.420.512,27 €
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Toerisme en recreatie
2018170007

05.01 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v.
toerisme en recreatie

2018170036

Het uitvoeringspercentage van het actieplan faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en
recreatie ligt lager door :
- minder declaratiedossiers werden ingediend en uitbetaald in 2018 in het kader van het provinciaal reglement toeristische impulsen
- een laattijdige facturatie door de uitvoerende aannemer van werken aan het Westtoergebouw
- de onderhoudscontracten voor het Westtoergebouw werden uitgevoerd zoals voorzien, behalve voor het contract van de
branddetectie installatie waar gevraagd werd om geen onderhoud meer uit te voeren gelet op het feit dat deze installatie volledig zal
vernieuwd worden. Vandaar dat een aanzienlijk aandeel van het budget niet werd besteed.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

9.258.731,74 €

0,00 €

9.296.440,55 €

0,00 €

9.205.282,88 €

0,00 €

I

786.305,07 €

0,00 €

1.938.074,64 €

0,00 €

2.105.000,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer Westtoer
Gerealiseerd: Ja.
Alle acties nodig om het patrimonium functioneel en in goede staat te houden werden ondernomen, waaronder het vervangen van de
branddetectie en vervangen van verouderde verlichting.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor toerisme
Gerealiseerd: Ja.
Er werden een aantal optimalisaties uitgevoerd in functie van onderhoud en veranderde regelgeving (brandbeveiliging en
verwarming)

• Opvolgen van de samenwerking met Westtoer apb
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb, het jaarprogramma
2017 en de afgesloten subsidieovereenkomsten voor Beaufort en Horizon 2025.

• Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen via provinciaal reglement
Gerealiseerd: Ja.
In het kader van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen werd in 2018 een beperkt aantal dossiers goedgekeurd.
Verder werden de subsidies toeristische impulsen aan de begunstigden uitbetaald volgens de ingediende afrekeningen.

• Ondersteunen van andere initiatieven
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd het lidgeld aan de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen betaald. Ook werden werkingskosten m.b.t. het
provinciaal reglement toeristische impulsen hierop benomen.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes toerisme
Gerealiseerd: Ja.
Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van o.a. opening nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen en
wandelpad Damse Vaart, openingen uitkijktorens (Belvedère, Warandetoren).

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Westtoer
Gerealiseerd: Ja.
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Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

De doelstellingenrealisatie 2018
Toerisme en recreatie

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

9.258.731,74 €

0,00 €

9.296.440,55 €

0,00 €

9.205.282,88 €

0,00 €

786.305,07 €

0,00 €

1.938.074,64 €

0,00 €

2.105.000,00 €

0,00 €

10.045.036,81 €

0,00 €

11.234.515,19 €

0,00 €

11.310.282,88 €

0,00 €
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Ruimtelijke Ordening
2018170008

06.01 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling
Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid

2018170037

Een deel van de voorziene middelen voor het uitwerken van projecten ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen is overgedragen naar 2019. Diverse dossiers liepen vertraging op omwille van bijkomende noden aan onderzoek
en overleg. Daarnaast zijn enkele aanrekeningen niet meer volledig kunnen gebeuren op het resterend krediet van 2018.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

847.872,24 €

129.284,50 €

941.643,53 €

197.500,72 €

1.344.949,40 €

180.999,19 €

I

79.371,31 €

0,00 €

456.777,64 €

0,00 €

603.841,97 €

0,00 €

• Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL)”
Gerealiseerd: Ja.

• Beheren van middelen voor planschade en planbaten
Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Ruimtelijke Planning
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Ruimtelijke Planning.

• Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer
Gerealiseerd: Ja.
"Financiering van 5 bijeenkomsten van de kwaliteitskamer, studiebezoek Oostende en daguitstap WinVorm in Roeselare.
Voor de Oproep en selectie WinVorm waren er 9 dossiers. "

• Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
Gerealiseerd: Ja.
Het opvolgen omvat enerzijds een inhoudelijke opvolging van landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten van de VLM en
anderzijds de financiële opvolging van toelagen die aan de VLM worden toegekend i.k.v. de uitvoering van provinciale deeltaken
binnen landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten.

• Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden (Bulskampveld, IJzer- en Handzamevallei, West-Vlaamse Heuvels/
De Bergen, Westkust)

Gerealiseerd: Ja.
1.Vanuit de werking omtrent het Landschapspark Bulskampveld werd in dit overgangsjaar van twee legislaturen ingezet op de
promotionele werking enerzijds (hierbij was de succesvolle landschapsparkdag met meer dan 7000 bezoekers een uitschieter).
Anderzijds werd er ook in 2018 nog ingezet op de bijkomende inrichting van belevingsplekken. Zo werd een eerste zogenaamde
Expeditielus in Wingene geopend in samenwerking met Westtoer (en in cofinanciering van Toerisme Vlaanderen). Deze lussen
opgebouwd uit speelnatuur moeten tegen de zomer 2019 zorgen voor in totaal 5 gezinsplekken (picknick, spel, educatie en natuur) in
het grotere wandel- en fietsgebied die het landschapspark ondertussen is geworden. Organisatorisch werd in 2018 ingezet op het
herdenken van de toekomstige werkstructuur dit in functie van de nieuwe beleidsploegen. Projectmatig werd het concept
landschapspark tot slot opgenomen door een Interreg onderzoeksproject genaamd Innocastle (Universiteit Gent aan Belgische
zijde) dat een toekomsttraject rond kastelen en kasteeldomeinen (beleidsmatige input) wenst te ontwikkelen. Samen met gebieden uit
Nederland, Spanje en Roemenië wordt expertise en ervaring uitgewisseld. Gebied landschapspark is hier het onderzoeksgebied. De
provincie volgt mee op in functie van gebiedskennis maar is geen actieve partner binnen het project.
2. IJzer- en Handzamevallei : Uitvoeren van themaprogramma ‘Waterlanders’ waarbij overstromingen en droogte in het heden, als
toekomst worden geduid via wandelingen en evenementen in het landschap. Het kunstenprogramma We are Water is in uitvoering ,
waarbij 3 kunstenaars dit thema vorm geven doorheen de seizoenen en in interactie met de bewoners. Dit resulteerde in blijvende
producten.
3. Heuvelland : Het nieuwe BC Het Heuvelland met ondersteuning van de provincie draait op volle toeren. Het programma voor de
streek wordt versterkt met een reeks aan activiteiten en initiatieven rond het thema landschap. Educatieve producten voor doelgroep
onderwijs (prehistorie) en doelgrogezinnen met kinderen (kabouterpad) worden voorbereid. Een Bergdichter werkt een jaar lang
tijdens events, wandelingen. Hij is overal aanwezig in het landschap via QRcodes en ingrepen op ankerplekken.
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• Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's (Zwinstreek, Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek, Frontzate,
Kanaalpark-Gavers)

Gerealiseerd: Ja.
1. In het gebiedsprogramma Frontzate begeleidden we de opmaak van het masterplan Groene Gordel Nieuwpoort. Het plan is
opgeleverd. Voor het deelgebied Frontzate – Ganzepoot gaat het tot op het niveau van een inrichtingsplan. Het is een mooie basis
voor de realisatie van een nieuw landschapspark voor de Stad. Voor het deelgebied Kreek van Nieuwendamme vormde het plan de
basis voor het opgestarte PRUP. Een doorgedreven participatief traject met stakeholders en inwoners is reeds afgelegd.
2. In 2018 werd het onroerend erfgoedbeheerplan Damme afgerond en ingediend. In deze heeft de provincie een sterk faciliterende
rol opgenomen en tevens kennis opgedaan inzetbaar voor andere projecten. Met dit dossier – en hieraan verbonden het lanceren
van het bestek heraanleg Damme steenweg/Damse Vaart – is in 2018 dan ook effectief gestart met de implementatie van de
gebiedsvisie omtrent de Damse Vaart (herinrichting knooppunt Noorweegse Kaai is gestart, knooppunt Damme Steenweg vangt zo
snel mogelijk aan na aanbesteding). Inzake streekpromotie werd de basis gelegd voor een uitgebreide grensoverschrijdende
identiteits- en marketingstudie dewelke begin 2019 van start zal gaan (eind 2018 werd bestek op de markt gezet).
2.1 . Het gebiedsinrichtingsprogramma Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek) werd verder uitgevoerd zoals voorzien in de
planning. Het masterplan Dadipark is opgeleverd er wordt een wijziging aan het PRS voorzien (en aan het GRS Moorslede) om de
ontwikkelingen ruimtelijk mogelijk te maken. Nieuwe kansen tot ontwikkeling van de Ledegemse meersen dienden zich aan en
werden verkend, een oriënterende studie voor de educatieve ontsluiting van het gebied Bergmolenbos-Sterrebos werd gegund,
mogelijke alternatieven voor de doortrekking van de Kezelbergroute werden verder onderzocht, de aanleg van een fietsverbinding
tussen Ledegem en Dadizele is principieel goedgekeurd door deputatie en betrokken gemeenten en kan in 2020 uitgevoerd worden
en in het gebied werd een (gesubsidieerd) project Water-Land-schap (deels uitvoering van de inrichtingsnota) ingediend en
principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

• Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied
Gerealiseerd: Ja.

• Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem
Gerealiseerd: Ja.

• Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Deze actie bundelt voorbereidende en/of exploratieve trajecten voor de verdere ontwikkeling van het groenblauw netwerk in ZuidWest-Vlaanderen. In 2018 werd voornamelijk op de Transfo-site in Zwevegem en op het grensoverschrijdend initiatief van de
Eurometropool (Blauw Park) gefocust.

• Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja.
Het project bundelt langs Vlaamse kant 6 gemeentelijke initiatieven voor de realisatie van groen-recreatieve infrastructuur en
voorziet tevens in een gemeenschappelijke valorisering ervan, In 2018 werd o.a. de Gaverbeekvisie en het Vlaspark in Kuurne
opgeleverd.

• Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten
Gerealiseerd: Ja.

• Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan WestVlaanderen

Gerealiseerd: Ja.
Er is een jaarprogramma. Er zijn 4 lopende opdrachten afgerond zoals Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) specifiek
regionaal bedrijventerrein Molsten (Wielsbeke), herziening PRUP Bellewaerde (Ieper), hernemen Afbakening kleinstedelijk gebied
Waregem, PRUP ‘tVeld (Ardooie). Daarnaast zijn volgende opdrachten in eindfase, en waarvan de grootste kost is uitgegeven:
provinciaal PRUP de Sol, PRUP gemengd regionaal bedrijventerrein Torhout en PRUP rechteroever Nieuwpoort. Daarnaast is ook
het masterplan voor kreekgebied Nieuwpoort afgerond.

• Verzorgen van de werking van Procoro
Gerealiseerd: Ja.
De Procoro is tien keer bijeengekomen zoals voorzien. Er werd een daguitstap gedaan zoals voorzien.

• Knokke-Heist, herinrichten van de Cantelmolinie
Voorbereiding op schema voor geplande gunning 2020.
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2018170088

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.201.556,48 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.271.553,25 €

1.278.126,43 €

0,00 €

0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning
Gerealiseerd: Ja.
De vlotte werking van de dienst Ruimtelijke planning werd gegarandeerd. Er werden 203 gemeentelijke dossiers (ruimtelijke
uitvoeringsplannen, structuurplannen, MER screening, planologische attesten,...) behandeld, alsook twee dossiers in het kader van
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ruimtelijke planning
Gerealiseerd: Ja.

Ruimtelijke Ordening

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.049.428,72 €

129.284,50 €

2.213.196,78 €

197.500,72 €

2.623.075,83 €

180.999,19 €

79.371,31 €

0,00 €

456.777,64 €

0,00 €

603.841,97 €

0,00 €

2.128.800,03 €

129.284,50 €

2.669.974,42 €

197.500,72 €

3.226.917,80 €

180.999,19 €
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Mobiliteit en weginfrastructuur
2018170009

07.01 Werken aan een duurzame mobiliteit

2018170038

Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid

Voor een aantal projecten (zoals Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene 62 en Roeselare, aanleg van
fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren) konden niet alle vastgelegde middelen in 2018 aangerekend worden.
Overeenkomstig de uitvoering van de werken zullen een aantal investeringssubsidies ikv het fietsfonds pas in een volgend jaar
opgevraagd kunnen worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.393,67 €

0,00 €

11.600,00 €

0,00 €

11.600,00 €

0,00 €

I

2.896.945,99 €

528.452,07 €

3.266.120,29 €

595.435,55 €

3.861.043,64 €

1.461.034,40 €

• vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten
Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Mobiliteit
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Mobiliteit.

• Poperinge/Vleteren, uitvoeren van een studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/
Poperingestraat

Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau nog niet voleindigd.

• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Noordstraat/
Aartrijksesteenweg

Gerealiseerd: Ja Maar.
De opdracht van het studiebureau is nog lopende (en loopt zeker nog door t.e.m. 2020).

• Koekelare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.

• Avelgem, aanleg van fietsvoorzieningen (Guldensporenpad) aan de stationsomgeving
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering.

• Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Sijselestraat
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.

• Diksmuide/Veurne, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rousdammestraat/Roesdammestraat
Uitgesteld wegens verwervingsproblematiek.

• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.

• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Meulebekestraat
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.
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• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg 2de fase
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.

• Vleteren, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reningestraat
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad afgewerkt en operationeel.

• Wielsbeke/Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationsstraat/Fabiolalaan
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering.

• Wingene, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ruiseledesteenweg 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad operationeel.

• Hooglede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Gitsbergstraat
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering - afwerking voorzien voorjaar 2019.

• Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene 62
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering - afwerking voorjaar 2019.

• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemstraat
Gerealiseerd: Ja Maar.
Aanbesteding loopt, aanvang der werken voorzien 2019.

• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad operationeel.

• Gistel, aanleg van een fietssnelweg langs vaart Noord (omleiding Quatennes)
Gerealiseerd: Ja Maar.
Op schema voor aanbesteding in 2019.

• Middelkerke, aanleg van fietsvoorzieningen lang de Slijpesteenweg
Uitgesteld, wachten op afgewerkt dossier Gemeente Middelkerke.

• Zwevegem, aanleg van een fietssnelweg door de site Bekaert
Gerealiseerd: Ja Maar.
Gegund, start der werken voorjaar 2019.

• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 2fase
Gerealiseerd: Ja Maar.
Aanbesteding lopende - uitvoering der werken start in 2019.

• Torhout, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat
Gerealiseerd: Ja Maar.
Wachten op afwerking dossier door de Stad, gepland voor gunning 2019.

• Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren
Gerealiseerd: Ja.
Fietspad operationeel.
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• Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torhoutstraat 1ste fase
Gerealiseerd: Ja Maar.
In afwachting van verwervingen door de Gemeente.

• Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Overzetweg
Uitgesteld - wachten op afgewerkt dossier Stad Kortrijk, gunning gepland 2019.

• Organiseren van verkeerstellingen en herkomst-bestemmingsonderzoek
Gerealiseerd: Ja.
Uitvoering door Westtoer, afrekening in kader van de beheersovereenkomst.

• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg/Noordstraat 2de fase
In afwachting van verwervingen door de Gemeente.

• Torhout, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg 1ste fase
Gerealiseerd: Ja Maar.
Werken in uitvoering.

• Oostende, aanleg van fietsvoorziening langs de Zandvoordestraat
Aanbesteding lopende - uitvoering der werken start in 2019.

• Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs Rembertstraat
Aanbesteding lopende, start der werken 2019.

• Ruiselede, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torenweg/Bruggesteenweg
4de fase

In afwachting van verdere onderhandeling omwonenden.

• Diksmuide, uitvoeren van de studieopdracht en stabiliteitsstudie voor de aanleg van fietsvoorzieningen in de
Vladslostraat in Diksmuide

Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau nog lopende, bodemsonderingen in verwerking;

• Diksmuide/Veurne, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roesdammestraat/
Roesdammestraat

Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau nog lopende.

• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse heirweg
Opdracht studiebureau is nog lopende.

• Realiseren van signalisatie op de fietssnelwegen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Uitvoering door Westtoer, afrekening in kader van de beheersovereenkomst.

• Anzegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Pastoor Verrieststraat
Gerealiseerd: Ja.
Wachten op eindafrekening Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanvraag subsidie.

• Zwevegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen door site Bekaert
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau nog niet voleindigd.

• Waregem, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg naar Zulte
Gerealiseerd: Ja.
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• Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs Vlameringsestraat 2de fase
Gerealiseerd: Ja.
Financiële afhandeling in 2018.
2018170039

Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer

De middelen voor het sensibiliseren van doelgroepen rond woon-werkverkeer waren ruimer dan benodigd. In het bijzonder voor het
organiseren van de testkaravaan voor bedrijven waren niet alle voorziene middelen benodigd.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

187.552,86 €

0,00 €

222.130,08 €

0,00 €

218.200,00 €

0,00 €

I

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

• Organiseren van de testkaravaan voor bedrijven
Gerealiseerd: Ja.
16 West-Vlaamse bedrijven werden aangedaan met de Testkaravaan.

• Organiseren van de testkaravaan voor particulieren/gemeenten
Gerealiseerd: Ja.
6 West-Vlaamse gemeenten werden aangedaan met de Testkaravaan.

• Organiseren van preventieve campagnes
Gerealiseerd: Ja.
Actualisering schoolfietsroutekaarten.
2018170040

Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid

Voor het uitvoeren van en rapporteren van archeologisch onderzoek is slechts een beperkt deel aangerekend geworden in 2018
(investeringen). Verder waren geen middelen meer benodigd voor het onderhoud van de provinciewegen en zijn minder middelen
ingezet dan voorzien voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (exploitatie).
De investeringssubsidie van 2.125 mio euro aan de NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem werd in 2018 niet uitbetaald
gezien er nog onduidelijkheid was over de fiscale taxatie van de subsidie.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

166.320,41 €

138.994,62 €

206.462,38 €

138.994,62 €

154.296,72 €

128.576,13 €

I

58.126,59 €

0,00 €

2.285.152,09 €

9.500,00 €

151.484,72 €

0,00 €

• Financiële verwerking deelneming De Lijn
Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van ontwerpondersteuning, grondonderzoek en metingen
Gerealiseerd: Ja.
Uitgaven voor grond en bodemonderzoek ifv van de procedures omgevingsvergunning.

• Uitvoeren van het Milieuhygiënisch onderzoek
Gerealiseerd: Ja.
Uitgaven voor bodemonderzoek in kader van Vlaremwetgeving

• Onderhoud van de provinciewegen
Gerealiseerd: Ja.
Overblijvende 5 km wegen is definitief overgedragen naar de Vlaamse overheid in 2018.
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• Uitvoeren van en rapporteren van archeologisch vooronderzoek
Gerealiseerd: Ja.
Uitgaven voor archeologische onderzoekingen ifv van de procedures omgevingsvergunning.

• Vervanging en onderhoud klein materiaal en uitrusting
Gerealiseerd: Ja.
Diverse technische werkingskosten.

• Organiseren van infomomenten en klankbordgroepen
Gerealiseerd: Ja.
Fietscafé Oostende.

• Opzetten van mobiliteitsstudies
Gerealiseerd: Ja.
Masterplan Fiets ten noorden van de Leie afgewerkt en opgeleverd;

• Mobiliteitscharter toelage Vlaamse Gemeenschap
Gerealiseerd: Ja.
Het mobiliteitscharter werd in 2018 verlengd tot 2025.

• Implementeren van een beheersinfrastructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd de concessievergoeding van de NV Luchthaven Kortrijk-Wevelgem geïnd. Voor hetzelfde bedrag verleende de
provincie een toelage.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. mobiliteit
Gerealiseerd: Nee.
Spijts herhaalde publicaties, is er nog steeds geen aanvaardbaar bod voor de verkoop van de voormalige regiepost te Vladslo.
2018170041

Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid
Er waren geen middelen benodigd in 2018 voor het ontwikkelen van een tool voor trage wegen.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

16.010,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

16.010,00 €

0,00 €

• Ontwikkelen van een tool voor trage wegen
Opladen van gegevens aan te leveren door gemeente is nog aan te vatten.
2018170089

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling
Mobiliteit:
-1 desk in dienst op 16/6/18, maar was voorzien vanaf 1/1/18
- 1 desk in dienst op 16/10/18, maar was voorzien vanaf 1/3/18
- 1 desk verlof vanaf 1/6/18, maar vervanging vanaf 1/9/18
- 1 ing en 1 medewerker elk 1 maand verlof
De voorziene middelen voor de aanvraag van omgevingsvergunningen zijn niet benodigd gebleken.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.709.593,22 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.876.107,56 €

1.876.107,56 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Mobiliteit
Gerealiseerd: Ja Maar.
Beperkte kosten voor de aanvraag omgevingsvergunningen.
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• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan mobiliteit
Gerealiseerd: Ja.

Mobiliteit en weginfrastructuur

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.064.860,16 €

138.994,62 €

2.332.310,02 €

138.994,62 €

2.276.214,28 €

128.576,13 €

3.005.072,58 €

528.452,07 €

5.601.272,38 €

604.935,55 €

4.062.528,36 €

1.461.034,40 €

5.069.932,74 €

667.446,69 €

7.933.582,40 €

743.930,17 €

6.338.742,64 €

1.589.610,53 €
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Personeel
09.01 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden
Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale
besturen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
134.407,36 €

E

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

136.180,00 €

2018170010
2018170042

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

139.180,00 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer Filiaal III
Gerealiseerd: Ja.
Bij Filiaal III waren er geen ingrepen nodig.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor apb Vonk
Gerealiseerd: Ja.
Er werden een aantal onderhoudswerken uitgevoerd in het gebouw.

• Opvolgen van de samenwerking met apb Vonk
Gerealiseerd: Ja.
2018170090

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
321.585,26 €

E

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

329.993,17 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

0,00 €

329.993,17 €

0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan apb Vonk
Gerealiseerd: Ja.
2018170254

Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel
Niet alle personeelsleden namen deel aan de sportdag waardoor organisatiekosten lager uitvielen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
20.662,09 €

E

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

6.753,16 €

25.000,00 €

3.500,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
25.000,00 €

3.500,00 €

• Organisatie van een tweejaarlijkse personeelssportdag
Gerealiseerd: Ja.

Personeel

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

476.654,71 €

6.753,16 €

491.173,17 €

3.500,00 €

494.173,17 €

3.500,00 €

476.654,71 €

6.753,16 €

491.173,17 €

3.500,00 €

494.173,17 €

3.500,00 €
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Specifieke voorzieningen
2018170012

11.01 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen

2018170045

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

68.040,04 €

32.982,11 €

68.686,38 €

73.979,00 €

140.700,00 €

82.219,00 €

I

360.800,84 €

0,00 €

423.606,13 €

0,00 €

445.000,00 €

0,00 €

• Uitvoeren van het Europees project Empower (Interreg North Searegion)
Gerealiseerd: Ja.
Het project is opgestart in 2018.

• Uitbouwen van energie-educatie voor diverse doelgroepen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Voor de ontwikkeling van energie-educatie op Transfo werd in 2018 vooral gefocust op de onderzoeksfase m.b.t. energieinnovatietechnieken met demonstratieve functie. Hiertoe werd een studie van E2E-solutions uitgeschreven met een basis aan
haalbare en realistische technieken. Het huidige educatief pakket werd verder gepromoot. Er vonden op 2 dagen ook shows met
technopolis plaats, goed voor in totaal 1339 kinderen.

• Exploiteren en verder uitbouwen van een kwalitatieve, recreatieve infrastructuur op de site Transfo
Gerealiseerd: Ja.
Het provinciebestuur stond bij de verdere exploitatie en uitbouw van het recreatieve luik op de site Transfo voor de ondersteuning
van operationele exploitatie van de duiktank en avontuurlijk sporten. Hiertoe worden maandelijks een exploitatieoverleg gehouden.
Er werd door het provinciebestuur een concessie opgemaakt voor de zone voor avontuurlijk sporten en het mechaniekersgebouw
werd ingericht ten behoeve van deze recreatieve exploitatie. De provincie ondersteunt de algemene herbestemming via de afspraken
van het raamakkoord. O.a. organiseren van de Open Monumentendag met 10.000 deelnemers en het onderzoek voor de komst van
een Olympische klimzaal op Transfo.

• Promoten en verder uitbouwen van een kwalitatief recreatief aanbod op de site Transfo
Gerealiseerd: Ja.
Het provinciebestuur organiseerde voor de zesde keer Transfo Outdoor als de opendeur voor het avontuurlijke en recreatieve
aanbod op Transfo. Er waren 1.200 deelnemers. Tijdens Transfo Outdoor worden gratis initiaties aangeboden in de duiktank. De 70
plaatsen warenin mum van tijd gereserveerd. Tijdens Open Monumentendag zorgde het provinciebestuur als partner voor de
avontuurlijke invulling met openstellen van aanwezig aanbod, bezoek aan de duiktank en de Skywatch. Zo'n 500 van 10.000
deelnemers konden Transfo via de Skywatch vanuit de lucht bekijken. De Open Monumentendag viel samen met de Dag van de
Brandweer en de Hulpverleningsdiensten en was een gezamenlijk organisatie.

• Promoten en integreren van de site Transfo binnen het recreatieve aanbod van Je Wildste Westen - Kanaal BossuitKortrijk

Gerealiseerd: Ja.
Je Wildste Westen bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Toerisme Leiestreek, de omliggende steden en gemeenten rond het
kanaal Bossuit-Kortrijk, de provincie en een 15-tal ondernemers (logies en avontuur). Dit participatief project startte haar tweede
werkjaar met een startmoment voor de pers in De Warande te Kortrijk op 8 maart. Op 14 april werd Je Wildste Dag georganiseerd
op 5 avontuurlijke locaties voor 489 deelnemers. Er werden door de verschillende partners een 20-tal extra activiteiten
georganiseerd in het kader van je Wildste Westen. De 12 avonturenzondagen voor 872 deelnemers en de 4 klimwoensdagen voor
108 deelnemers in het PRNC De Gavers kaderen ook binnen deze avontuurlijke campagne. Er vonden 4 participatiewerkgroepen en
4 kernwerkgroepen plaats.

• Concessie duiktank
Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van de raamovereenkomst met Transfo vzw
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de overeenkomst tot samenwerking - raamovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente
Zwevegem en Leiedal m.b.t. de site Transfo in Zwevegem, die loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2019, en zoals goedgekeurd door de
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provincieraad dd. 27 februari 2014.

• Groenonderhoud Transfo
Gerealiseerd: Ja.
De ontwikkeling en exploitatie van de site Transfo gebeurt in nauwe samenwerking met de partners: provincie, gemeente Zwevegem
en intercommunale Leiedal. Voor het algemeen groenonderhoud staat de gemeente in. Er werd een samenwerkingsovereenkomst
tussen de provincie en de gemeente opgemaakt waarin de het groenonderhoud voor de zone in recht van opstal door de provincie
geregeld wordt. Tot april 2018 viel het onderhoud nog in het onderhoudscontract van de omgevingsaanleg. Na april ging de
gemeente in zee met 't Alternatief (sociale tewerkstelling) voor het groenonderhoud.

• Patrimoniumbeheer Transfo
Gerealiseerd: Ja.
De werken voor de herinrichting van het mekaniekersgebouw zijn voltooid. De werken ter optimalisatie van de exploitaite van de
duiktank werden te duur geraamd, waardoor geopteerd werd om slechts een aantal ingrepen uit te voeren en de andere zaken
vooral door een betere logistieke organisatie op te lossen in plaats van bouwkundig.
2018170092

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

693.427,90 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
693.507,66 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
660.619,59 €

0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als
recreatief, natuur- en milieueducatief domein

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

2018170194

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

486.554,04 €

240.993,86 €

507.611,53 €

202.838,00 €

450.650,00 €

162.838,00 €

I

79.670,27 €

0,00 €

84.308,67 €

0,00 €

167.373,61 €

0,00 €

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Met de 17 personeelsleden rechtstreeks ten behoeve van de exploitatie van het PRNC De Gavers werden in totaal 97.468 bezoekers
bediend. Dit via het eigen aanbod voor scholen, evenementen en verhuren van de infrastructuur en de evenementenweides. Zo
hielden bijvoorbeeld 1.845 personen een overleg in de gebouwen van het PRNC De Gavers, werd naast het gebruik voor kampen en
scholen de avonturensportinfrastructuur gehuurd voor 459 bezoekers. Tijdens de zomerperiode waren er 5.164 kajakkers en 8.870
kinderen op kamp (met gebruik van logistiek en infrastructuur van het PRNC De Gavers). Alle details van deelnemers en verhuren
zijn terug te vinden in het jaarverslag van De Gavers.

• Organiseren van eigen toeristisch-recreatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Het toeristisch-recreatief aanbod van het PRNC De Gavers bestaat naast een groot aantal kleinere activiteiten (vb. 12
avonturenzondag, 4 klimwoensdagen) voornamelijk uit het scholenaanbod en grotere evenementen of ondersteuning van
evenementen door derden. Zo ontving het PRNC De gavers in 2018 8.844 leerlingen, 2.816 leerlingen via het combi-aanbod
avontuur-natuur, 1.089 deelnemers aan Je Wildste Dag, 15.000 deelnemers aan Putteke Winter... De grootste events door derden
waren De tentenshow met 600 deelnemers, BK Kwartriatlon met 650 deelnemers en het Gaverbikefest met 950 deelnemers.

• Faciliteren van natuureducatieve en recreatieve activiteiten door derden in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
De ondersteuning van evenementen door derden is financieel eerder beperkt maar is logistiek en op vlak van personeel groter. Zo
ondersteunde het PRNC De Gavers Boekentoe@DeGavers van MOEV (vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport) dat 6.515 kinderen
van het zesde leerjaar liet proeven van tal van sportieve, avontuurlijke en educatieve activiteiten. Onbeperkt Wild met 1.096
deelnemers, georganiseerd door de Stad Harelbeke en de gemeente Zwevegem zorgde ervoor dat kleuters, kinderen, volwassenen
met een beperken een unieke belevingsdag kregen op De Gavers en Transfo.

• Promoten van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
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Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werden 2x een Beleef De Gavers en Jouw Stadlanschap Leie en Schelde uitgegeven en verdeeld op 150.000 adressen in de
regio. Er verschenen 123 persartikels over De Gavers in 2018. Het aanbod van de week van de provinciedomeinen werd bekend
gemaakt via de Krant Van West-Vlaanderen en er werd geadverteerd in het magazine Riebedebie (toeristische attracties).

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningen
werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in De Gavers uitgevoerd.
Ter optimalisering van de werking van De Gavers werden de enkele aankopen verricht zowel voor als achter de schermen. De
vorkheftruck was daarbij de grootste aankoop, ook kleinere aankopen zoals rekken, een vaatwasser en een nieuwe buiskap voor de
fluisterboot zijn hierin opgenomen.

• Patrimoniumbeheer De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Er werden optimalisatiewerken uitgevoerd aan het watersportgebouw en het zwempaviljoen. Een audit in functie van een beter
gebouwenbeheer op de site werd gestart.

Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.761.149,83 €

1,00 €

2018170214

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.823.689,52 €

1.825.001,00 €

1,00 €

1,00 €

• Faciliteren van de bovenlokale zweminfrastructuur S&R Olympia
Gerealiseerd: Ja.
De beschikbaarheidsvergoeding volgens de Design, Build, Finance, Maintain en Operate-overeenkomst en de ondersteuning van de
provincie als vennoot door Farys werden op basis van de ontvangen verantwoordingsstukken uitbetaald.

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor topsportbad
Gerealiseerd: Ja.
De jaarlijkse erfpachtvergoeding voor gebruik van grond aan het zwembad werd vergoed aan stad Brugge.

Specifieke voorzieningen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

3.009.171,81 €

273.976,97 €

3.093.495,09 €

276.818,00 €

3.076.970,59 €

245.058,00 €

440.471,11 €

0,00 €

507.914,80 €

0,00 €

612.373,61 €

0,00 €

3.449.642,92 €

273.976,97 €

3.601.409,89 €

276.818,00 €

3.689.344,20 €

245.058,00 €
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Onderwijs
12.01 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse
arbeidsmarkt

2018170011

2018170043

Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs

Er waren minder middelen benodigd dan voorzien in 2018 voor de afhandeling van studieopdrachten voor de aanleg van wegen en
rioleringen.
Het uitvoeren van omgevingswerken nieuwe loods en brandwegen aan serre in de Tuinbouwschool dient nog verder financieel
afgehandeld te worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

8.112.520,60 €

8.557.669,88 €

8.379.913,57 €

8.244.515,48 €

7.905.911,62 €

7.774.947,02 €

I

878.744,97 €

3.801,12 €

927.653,69 €

3.801,12 €

1.025.674,69 €

0,00 €

• Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics - Interreg FWVL
Gerealiseerd: Ja.
Uitvoering van het Interregproject Aquaponics. De samenwerking binnen dit project tussen de universiteiten, bedrijven, hogeschool
Howest en het PTI heeft een verbreding en verruiming van de expertise als doel als ook het bevorderen van de samenwerking. De
rol van het PTI is vooral van educatieve aard om het concept en werken van aquacultuur breed te gaan verspreiden, oa door
promotie, bezoeken en het meewerken aan de realisatie van een virtual reality spel.

• Uitvoeren van het project Technologische Innovatie en Duurzaamheid bevorderen door Aquacultuur in het agrarisch
VET secundair onderwijs (Erasmus+)

Gerealiseerd: Ja.
Eerste uitwisselingen (Montpellier - deelname colloquium in augustus en Valencia - uitwisseling met universiteit) vonden plaats +
voorbereiding geplande bezoeken in 2019. Dit project heeft als doel een verruiming van de expertise van de aquacultuur en een
professionalisering van de leerkrachten ifv het didactische binnen dit domein.

• Uitvoeren van het Erasmus+1 project "Découverte d’un environnement naturel ou d’un patrimoine paysager d’un autre
pays européen"

Gerealiseerd: Ja.
Opstart van het project ism Maison Familiale Rurale de Mauléon: eerste overlegmomenten vonden plaats ifv het organiseren en
inhoudelijk invullen van de uitwisselingen gepland in het voorjaar 2019. Bedoeling is dat de leerlingen het landschap (milieu,
cultureel,...) in elkaars regio leren kennen en daarover te reflecteren.

• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Karel de Goede
Gerealiseerd: Ja.
Er werden nieuwe elektrische tafels geleverd voor de leerlingen. De elektrische installatie bij de sporthal diende daartoe aangepast.
De verwarmingsinstallatie op de site vergde een aantal aanpassingswerken.

• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Tuinbouwschool
Gerealiseerd: Ja.
Een audit in functie van een energiezuiniger gebouwenbeheer op de site werd gestart. Er werden diverse optimalisatiewerken
uitgevoerd, zoals optimaliseren van de sturing van de stookplaats, automatisatie van de serres en plaatsen collector verwarming
aquacultuur.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onderwijs
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor
onderwijs. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en
beheer van de gebouwen in het Provinciaal Technisch Instituut uitgevoerd.

• Organiseren van de opleidingen van het PTI
Gerealiseerd: Ja.
Het PTI biedt verschillende opleidingen aan binnen de domeinen land- en tuinbouw, elektriciteit-mechanica en textiel. De nodige
verbruiksgoederen en machines werden aangekocht ifv het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen binnen de domeinen. De
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realisatie van vier werkposten ifv de nieuwe opleiding fietstechniek - e-bike is hierbij een grote realisatie. Daarnaast werden ook
de nodige IT-licenties, hardware en benodigdheden voorzien,waaronder een aankoop van 85 PC's en 35 schermen.

• Organiseren van vakoverschrijdende en buitenschoolse activiteiten
Gerealiseerd: Ja.
In functie van het didactische werden uitstappen georganiseerd. Het gaat daarbij over uitstappen ifv een specifiek vak (toneel,
rechtbank,...), maar ook uitstappen ihkv VOET-projecten (vakoverschrijdende eindtermen), over een tuinreis en een reis naar
Londen en Parijs, verspreid over de verschillende leerjaren.

• Organiseren van de algemene werking van het PTI
Gerealiseerd: Ja.
De algemene werking bestaat uit het algemeen beheer van de school: het gaat hier om het onderhoud van de gebouwen en alle
aankopen (produkten, machines, …) die daarmee gepaard gaan, het aankopen van het kantoormateriaal , het onderhoud van het
wagenparken de kosten voor het ophalen van het huisvuil en de containerlediging. Voor dit laatste werd in functie van de komende
jaren samen met de domeinen een nieuwe overheidsopdracht opgestart. Voor het overige werd de werking verder gezet ifv een goed
beheer en onderhoud van de school.

• Organiseren van de promotie, publicatie en communicatie omtrent de verschillende opleidingen
Gerealiseerd: Ja.
Net zoals voorgaande jaren werd ook vanuit het PTI de nodige aandacht besteed aan de communicatie en promotie. Ook dit jaar
werd een globale brochure opgemaakt en verspreid, daarnaast volgende een affiche-campagne en promotie in lokale bladen. Het
PTI neemt deel aan beurzen ifv de promotie. Op de twee campussen werd een opendeurdag en een bedrijfsavond georganiseerd. De
organisatie van de oudercontacten horen hier ook onder.

• Uitbaten van het schoolrestaurant
Gerealiseerd: Ja.
Het PTI biedt de leerlingen zowel warme en koude maaltijden aan. Ze doet daarvoor een beroep op een externe cateringfirma. In
2018 werd overheidsopdracht uitgeschreven en toegewezen voor een meerjarige samenwerking.

• Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI
Gerealiseerd: Ja.
Het onderwijzend gesubsidieerd personeel ontvangt het loon rechtstreeks van het departement onderwijs (maar ifv een correcte
verwerking in de provinciale jaarrekening wordt dit als kost en opbrengst geboekt). Daarenboven worden verplaatsingskosten,
kosten ihkv didactische bezoeken en nascholing wel beheerd door de Provincie die daarvoor de middelen krijgt van Vlaanderen.
Deze kosten worden terugbetaald op basis van goedkeuring door de directie, de nodige vorderingsstaten en bewijsstukken vanuit het
economaat. De nodige werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen werden eveneens aangekocht.

• Provinciaal Technisch Instituut, uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Financiële afhandeling liep door tot 2018.

• Tuinbouwschool, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van rioleringen
Gerealiseerd: Ja.
Financiële afhandeling liep door tot 2018.

• Tuinbouwschool, uitvoeren van omgevingswerken nieuwe loods en brandwegen aan serre
Gerealiseerd: Ja Maar.
Nog financieel af te handelen.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. PTI/TBS
Gerealiseerd: Ja.
Geen verwervingen in 2018 gepland.

Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in WestVlaanderen

2018170044

Elk jaar zien we een stijging van het aantal aanvragen en het aantal dossiers dat binnenkomt in het kader van 'Herinneringseducatie
WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een tegemoetkoming in de vervoers-/
toegangskosten'. Het valt niet te voorspellen hoeveel dossiers er ingediend worden en welke budgetten de subsidieaanvragen
inhouden. Vandaar dat er een onderbesteding is op het voorziene budget.
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

891.767,02 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.100.560,72 €

1.004.940,00 €

0,00 €

0,00 €

• Bevorderen van een positieve studiekeuze
Gerealiseerd: Ja.
Provinciaal Reglement Flankerend onderwijs:
* opvolgen projecten calls 2017
* call april 2018: 15 projecten werden ingediend - 6 projecten werden een subsidie toegekend
* call september 2018: 9 projecten werden ingediend - 4 projecten werden een subsidie toegekend
STEM:
* uitvoering samenwerkingsovereenkomst met RTC West-Vlaanderen - STEM-ambassadeur ifv realisatie maandelijkse STEMflash,
opnemen voortrajecten reglement - organisatie STEMdag buitengewoon onderwijs 21 maart 2018 - inhoudelijke invulling
STEMdatabank - organisatie 2 studiemomenten Dag voor Electriciteit
* Technoboost: project op basis van intentieverklaring (2017-2019) Provincie, POM, RTC, sectorfondsen (COBOT, TOFAM,
VOLTA en PLASTIQ) / aanwerving halftijdse coördinator met middelen Provincie + bijwonen van de stuurgroep + realisatie event
op 17 mei 2018 + 4 lokale acties - eind 2018: uitbreiding met sectorfonds Alimento
* STEAM IT: studie-opdracht(2018-2020) aan twee West-Vlaamse Hogescholen (VIVES en Howest) mbt computationeel denken in
het onderwijs + beleidsaanbevelingen Provincie

• Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
Gerealiseerd: Ja.
* Huis van het Leren: opmaak en uitvoering subsidie-overeenkomst 2018 waarbinnen verschillende projecten zijn opgenomen:
Leerwinkel/ 3 voor 1 / duaal leren/ taalwerkstages/ ....
* samenwerking Basiseducatie: ondersteuning basiseducatie via verschillende acties ifv kwalificatie van laaggeschoolden realisatie project Geletterde Gemeente.
* OLAT (open leren achter tralies): uitvoering overeenkomst 2018 - samenwerking met Centra voor basiseducatie - voorzien van
een begeleider voor het Open Leercentrum in de drie West-Vlaamse gevangenissen. Doel: gekwalificeerde uitstroom van
laaggeschoolde gevangenen ifv de kansen op de arbeidsmarkt na hun vrijlating.
* Duaal leren: roadshow 2.0 : informeren ouders en leerlingen, inspireren scholen, onderwijsprofessionals en bedrijven/ slotevent :
feestelijke proclamatie afgestudeerden duaal + opstarten en uitwerken provinciaal partneroverleg duaal leren met alle betrokkenen
uit het werkveld (onderwijs, sectoren, werk,.... - doel: beeldvorming en communicatie, proeftuinen en beleidsvoorbereiding

• Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Gerealiseerd: Ja.
* Platform volwassenenonderwijs: overlegmomenten (4) met centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) en Centra voor
basiseducatie (CBE's) met uitwerking van een memorandum volwassenenonderwijs + communicatiecampagne en agendapunten
uitbouw volwassenenonderwijs, nieuwe financiëring,...
* Forum volwasseneneducatie: overlegmomenten (3) met CVO's, CBE's, Syntra, VDAB, ifv Levenslang en Levensbreed Leren met
samenwerking ifv thema's: EVC (elders verworven competenties), regio-analyse/netwerking als doel.

• Versterken van de regierol en de netwerking m.b.t. onderwijsflankerende initiatieven
Gerealiseerd: Ja.
* POV (provinciaal onderwijs Vlaanderen): uitbetaling toelage 2018 + mandaat in de maandelijkse beleidsgroep opgenomen ifv het
provinciaal onderwijs
* Klasbakken: ism dienst Communicatie/Tolhuis - realisatie maandelijkse Klasbakkennieuwsbrief - 1000-tal abonnees + organisatie
eerste Klasbakkendag op 7 maart 2018 + realisatie Klasbakken-databank met alle educatief materiaal (meer dan 250 items) dat de
Provincie binnen haar verschillende diensten ontwikkelde (koffers, paketten, uistappen, ...)
* Euregio Scheldemond: overleg binnen de vakgroep Onderwijs ifv samenwerking en project (bv. opmaak interreg-project' Lerende
EU-regio')

• Herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een
tegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten

Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werden 225 subsidiedossiers ingediend door scholen, waardoor we 225 bezoeken aan herinneringsplaatsen in WestVlaanderen voor 13.514 leerlingen mee mogelijk hebben gemaakt.

• Uitvoeren van de overeenkomst met GO! n.a.v. de fusie van het PCVO
Gerealiseerd: Ja.
uitvoering en afsluiting fusie-overeenkomst tot 30 juni 2018: financiële afronding + 1 afrondende begeleidingscommissie Provincie
- GO!

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 79 -

De doelstellingenrealisatie 2018
2018170091

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
982.705,70 €

E

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
1.000.521,37 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
981.521,37 €

0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan PTI
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan flankerend onderwijs
Gerealiseerd: Ja.

Onderwijs

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

9.986.993,32 €

8.557.669,88 €

10.480.995,66 €

8.244.515,48 €

9.892.372,99 €

7.774.947,02 €

878.744,97 €

3.801,12 €

927.653,69 €

3.801,12 €

1.025.674,69 €

0,00 €

10.865.738,29 €

8.561.471,00 €

11.408.649,35 €

8.248.316,60 €

10.918.047,68 €

7.774.947,02 €
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Landbouw en Visserij
2018170014

13.01 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de
visserij

2018170047

De besteding van deze middelen is in grote mate afhankelijk van externe initiatieven. Zo is de aankoop door de VDAB van de
nieuwe simulator verschoven naar 2019, en zijn er slechts een beperkt aantal aanvragen tot co-financiering van visserijprojecten
aangevraagd.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

88.871,52 €

112.919,84 €

179.591,19 €

108.950,97 €

300.091,00 €

10.000,00 €

I

2.500,00 €

0,00 €

102.500,00 €

0,00 €

140.000,00 €

0,00 €

• Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij
Gerealiseerd: Ja.
Klankbordgroep is samengekomen. Subwerkgroepen kleinschalige profesionele visserij, vorming en opleiding, veiligheid, en afval
zijn geactiveerd,

• Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het Provinciaal reglement was van toepassing. Er heeft evenwel geen enkele rederij beroep op gedaan.

• Financieren van visserijprojecten en structurele werking van organisaties m.b.t. visserij
Gerealiseerd: Ja.
Toelagen aan visserij-organisaties en co-financiering van projecten zijn betaald voor zover tijdig en correct aangevraagd

• Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Gerealiseerd: Ja.
Opdrachten voorzien in de projectbeschrijving zijn uitgevoerd,

Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de
land- en tuinbouw

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

2018170048

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

6.779.473,00 €

22.443,13 €

6.810.403,61 €

7.818,94 €

6.846.470,95 €

15.179,00 €

I

2.378.889,14 €

0,00 €

2.493.143,73 €

0,00 €

5.364.110,11 €

0,00 €

• Patrimoniumbeheer Inagro
Gerealiseerd: Ja.
Het nieuwe kantoorgebouw op de site Inagro is afgewerkt. Een studieopdracht voor de realisatie van een nieuwe conciërgewoning
op de bio-hoeve werd toegewezen. De werken hiervoor zijn in aanbesteding.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.

• Inagro, aanleg van interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te Beitem
Gerealiseerd: Ja.
Financiële afhandeling liep door tot 2018.

• Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
Uitgesteld wegens conceptwijziging en afsplitsing apart project omgevingsaanleg nieuw administratief gebouw.
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• Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw
Gerealiseerd: Ja.

• Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw
Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Inagro
Gerealiseerd: Ja.
Er werd grond aangekocht voor de aanleg van nieuwe proefvelden voor Inagro.

• Aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die bedrijfseconomische uitdagingen in de
landbouw op een duurzame manier aanpakken (Westhoek Holsteins, Provinciale Landbouwkamer, Provinciale Vereniging voor
Vleesschapenkwekers, CRV, Proefcentrum Aardappelteelt). Daarnaast ondersteunde de provincie de varkens- en rundveesector via
twee projecttoelagen aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen (Bedrijfsadvisering Melkveehouderij en Optimaal Spenen op WestVlaamse varkensbedrijven) en één projecttoelage aan de Vlaamse Producentenorganisatie voor Varkenshouders. De provincie
betoelaagde ook twee Europese projecten (Faunaplan Houtland en Bedrijfsintegratie). Ten slotte is het eerste deel van de studie
rond het West-Vlaamse agrobusinesscomplex opgeleverd.

• Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot informatie, educatie en verbreding
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die uitdagingen in de landbouw m.b.t.
educatie, informatie en verbreding op een duurzame manier aanpakken (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw, Boeren op een
Kruispunt, Plattelandsklassen, Steunpunt Groene Zorg, Agrobedrijfshulp). Via het provinciaal reglement kinderboerderijen
verleende de provincie ook een toelage aan zes kinderboerderijen. Op basis van samenwerkingsovereenkomsten met de vier
brandweerzones van West-Vlaanderen zette de provincie ook het project rond de bescherming tegen mestgassen verder over de
ganse provincie.

• Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot milieu en omgeving
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage de organisatie Boerenlandschap om uitdagingen m.b.t. milieu en
omgeving op een duurzame manier aan te pakken. Daarnaast was de provincie ook lid van het Vlaams Coördinatiecentrum voor
Mestverwerking (VCM). De provincie werkte verder aan het project rond bio in de melkveehouderij om gangbare boeren die
omschakelden naar bio bij te staan in deze omschakeling, en om kansen te vinden voor de afzet van biomelk. In het kader van een
vergunningsaanvraag ten slotte liet de provincie een studie uitvoeren naar de emissies van kippenstallen. Deze studie is in een
laatste fase van oplevering.

• Opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, het
jaarprogramma 2017.

• Ondersteunen van de hobbylandbouw en -tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die uitdagingen in de hobbylandbouw en –
tuinbouw op een duurzame manier aanpakken (VELT, Tuinhier, Vereniging voor bedreigde neerhofdieren, Paardenkwekersbond,
Fokvereniging B.W.P. West-Vlaanderen, West-Vlaamse maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard).

• INAGRO, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg parkings
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opdracht studiebureau loopt nog door.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.
Ondersteuning van het evenement voor de internationale rozenkeuring in Kortrijk, de andere evenementen en
communicatiecampagnes voor land- en tuinbouw werden georganiseerd en gefinancierd via Inagro.
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• Inagro, aanleg toegangsweg naar bufferbekken
Gerealiseerd: Ja.
Toegangsweg operationeel.
2018170094

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

2.569.292,89 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.650.652,62 €

2.723.347,62 €

0,00 €

0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan inagro
Gerealiseerd: Ja.

Landbouw en Visserij

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

9.437.637,41 €

135.362,97 €

9.640.647,42 €

116.769,91 €

9.869.909,57 €

25.179,00 €

2.381.389,14 €

0,00 €

2.595.643,73 €

0,00 €

5.504.110,11 €

0,00 €

11.819.026,55 €

135.362,97 €

12.236.291,15 €

116.769,91 €

15.374.019,68 €

25.179,00 €
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Integraal Waterbeleid
14.01 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het
integraal waterbeleid
Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter
bestrijding van wateroverlast en watertekort

2018170015

2018170049

Tal van projecten werden gerealiseerd. Andere projecten zijn in uitvoering maar nog niet afgerond. Zo is er vertraging van
grondverwerving ter voorbereiding van de waterbeheersingswerken te Torhout. Voor de uitvoering van het project Zwinnevaart is
de Provincie afhankelijk van de Vlaamse Milieumaatschappij die aanbestedende overheid is. Niet alle investeringsbudget kon
bijgevolg aangewend worden. Een aantal ontvangsten dienen op 2019 (Ecosystem en Mageteaux) en 2020 (Lyse) voorzien te
worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

7.936.483,47 €

19.348,06 €

8.331.369,00 €

30,00 €

7.975.379,00 €

30,00 €

I

2.278.842,63 €

133.034,04 €

3.120.377,24 €

956.323,27 €

3.568.500,00 €

753.966,50 €

• Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)
Gerealiseerd: Ja.
De interactieve beheertool is af en zit momenteel in de testfase. Er is opdracht gegeven aan de VITO (Vlaamse instelling voor
technologisch onderzoek) voor het aanmaken van een dynamische kaartlaag. Dit wordt momenteel ontwikkeld.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede
Gerealiseerd: Ja Maar.
Opstart vanaf 2019

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbeheersing
Gerealiseerd: Ja.
Er werden grondverwervingen gedaan i.f.v. waterbeheersingswerken op de Zwaanbeek, de Gaverbeek en op de Drielindenbeek.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterlopen
Gerealiseerd: Ja.
Alle contracten voor elektriciteitsvoorziening in de pompgemalen werden opgevolgd. De mobiele telefonie werd voorzien voor de
dienst waterlopen.

• Interreg V-project Mageteaux: bouwen van een pompstation op de Speievaart in de Vlaamse Moeren.
Gerealiseerd: Ja.
Het project is opgestart. Het ontwerp is afgerond. De voorbereidende onderzoeken zoals technisch verslag en archeologische nota
zijn rond. De vergunning is verkregen. De uitvoeringswerken op het terrein worden opgestart in 2019.

• Interreg V-project Lyse: aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden op de Maalbeek te Anzegem en de
Slijpebeek te Zwevegem

Gerealiseerd: Ja.
Het ontwerp is afgerond. De voorbereidende onderzoeken zoals technisch verslag en archeologische nota zijn rond. De vergunning
is verkregen. Beide werken worden opgestart in 2019.

• Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden.
Gerealiseerd: Ja.
Voorbereidende onderzoeken voor investeringswerken zijn uitgevoerd. Volgende projecten van het rollend meerjarenprogramma
zijn uitgevoerd: Ieper - Voormezele: Aanleg berm met debietbegrenzer op de Bollaartbeek (WY.7) ter beveiliging van de dorpskern,
Zedelgem: Gecontroleerd overstromingsgebied op de Plaatsebeek ter beveiliging van de dorpskern, Oostrozebeke: Aanleg
gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek (WL 7.9.2) ter beveiliging van industriezone, woonkernen in Hulstestraat en
dorpskern, Zonnebeke: Aanleg berm met debietbegrenzer op de Hanebeek (WY 7.3.18) ter beveiliging van de wijk Boudewijnpark,
Meulebeke: Bijkomende buffering op de Lappersbeek ter hoogte van de Meentakstraat (WL 7.10.5), Torhout: Aanleg grachten met
realisatie gecontroleerd overstromingsgebied op de Makeveldbeek ter hoogte van de Oostendestraat, Ingelmunster:
waterbeheerswerken op de Mispelaarbeek (WL7.12. Voorbereidingen van de projecten op het rollend meerjarenprogramma zijn
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getroffen voor de projecten in Pittem en Ardooie (technisch verslag en archeologische nota is rond en de vergunning werd
verkregen).

• Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.
Het project verzilting Zwin (Oostkustpolder), modernisering watersysteem (Oostkustpolder) is in uitvoering.

• Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.
De jaarlijkse onderhoudswerken (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.

• Uitbetalen van poldergeschotten.
Gerealiseerd: Ja.
Voor het provinciaal patrimonium in de polders werd tijdig het poldergeschot betaald.

• Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.
De jaarlijkse onderhoudswerken door de polders (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.

• Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen.
Gerealiseerd: Ja.
Erosiebestrijding Kolonel Naessenstraat Te Pittem is afgerond.

• Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.
In 8 regionale comités worden dierlijke (muskusrat, bruine rat, ganzen) en plantaardige (vb. reuzenberenklauw) exoten bestreden.
Hiervoor zijn tijdens de jaarlijkse provinciale adviescommissie de werkingsmiddelen verdeeld en werd vergif aangekocht via een
groepsaankoop.

• Interreg V-project Ecosystem: Verbeteren van het ecosysteem langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede
categorie.

Gerealiseerd: Ja.
Het project is nog lopende. De baggerwerken aan van de Dikkebusvijver te Ieper zijn in uitvoering gegaan en zullen gefinaliseerd
worden in 2019. Een eerste vordering werd opgevraagd aan de stad Ieper.

• Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen)
Gerealiseerd: Ja.
Voorbereidingen zijn lopende.
2018170095

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.523.296,01 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.567.093,80 €

1.451.083,80 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst waterlopen.
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan waterlopen
Gerealiseerd: Ja.

Integraal Waterbeleid
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

9.459.779,48 €

19.348,06 €

9.898.462,80 €

30,00 €

9.426.462,80 €

30,00 €

2.278.842,63 €

133.034,04 €

3.120.377,24 €

956.323,27 €

3.568.500,00 €

753.966,50 €

11.738.622,11 €

152.382,10 €

13.018.840,04 €

956.353,27 €

12.994.962,80 €

753.996,50 €
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Infrastructuur en juridische aangelegenheden
2018170016

15.01 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven

2018170050

Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid

Doordat de aanpassing van de software in functie van de omgevingsvergunning nog niet rond is, zijn de middelen ter aanpassing
van de bestaande software niet benut geworden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

44.597,35 €

7.500,00 €

51.577,89 €

7.500,00 €

43.220,00 €

0,00 €

I

476,74 €

0,00 €

480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor vergunningen
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst vergunningen.

• voorzien in hard- en software voor de opvolging van vergunningen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het lopende softwarecontract voor de behandeling van de dossiers werd verder gezet in 2018. De aanpassing van de software in
functie van de omgevingsvergunning is nog steeds niet rond. Daarvoor wordt verwezen enerzijds naar de aanhoudende problemen
met het Vlaamse omgevingsloket en anderzijds naar de problemen die de softwareleverancier heeft om de juiste verbindingen te
leggen tussen de provinciale werking en dit omgevingsloket.
2018170096

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Niet alle middelen voor het garanderen van een vlotte werking van de dienst Vergunningen zijn benodigd gebleken. Enerzijds waren
de middelen in functie van betwistingen over vergunningsdossiers niet volledig benodigd, anderzijds zijn niet alle middelen die
voorzien waren in 2018 voor het geuronderzoek rond de impact van kippenstallen aangerekend kunnen worden in 2018.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.934.766,73 €

207.281,19 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

2.185.615,98 €

2.187.853,87 €

150.200,00 €

150.200,00 €

• garanderen van een vlotte werking van dienst vergunningen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Gelet op een aantal discussies rond de impact van kippenstallen is in 2018 gestart met een geuronderzoek. De afronding van deze
studie is voorzien in 2019.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan vergunningen
Gerealiseerd: Ja.

Infrastructuur en juridische aangelegenheden

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.979.364,08 €

214.781,19 €

2.237.193,87 €

157.700,00 €

2.231.073,87 €

150.200,00 €

476,74 €

0,00 €

480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.979.840,82 €

214.781,19 €

2.237.673,87 €

157.700,00 €

2.231.073,87 €

150.200,00 €
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Bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen
2018170013

16.01 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen

2018170046

Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor
veiligheidsdiensten

De procedure voor de aanleg van de nieuwe groene parking van het provinciaal opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te
Zedelgem – een samenwerkingsinitiatief met Afdeling Natuur en Bos, het WFIV, de gemeente Zedelgem en de Provincie WestVlaanderen – werd later beëindigd dan gepland. Hierdoor zal de parking pas in 2019 gefinaliseerd worden.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

484.642,95 €

62.094,46 €

485.595,67 €

60.000,00 €

505.115,00 €

60.000,00 €

I

385.099,92 €

0,00 €

585.099,92 €

0,00 €

685.099,92 €

0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor WFIV
Gerealiseerd: Ja.
De telecommunicatie werd voorzien voor het WFIV.

• Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
Gerealiseerd: Ja Maar.
De uitbetaling van de toelagen aan het West-Vlaamse Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) verliep zoals voorzien.
Het WFIV staat in voor de algemene diensten en het beheer van de infrastructuur op de site van het Provinciaal Opleidingscentrum
voor Veiligheidsdiensten. De procedure voor de aanlevering van de nieuwe groene parking - een samenwerkingsinitiatief met
Afdeling Natuur en Bos, het WFOV, de gemeente Zedelgem en de Provincie West-Vlaanderen - werd later beëindigd dan gepland.
Hierdoor zal de parking pas in 2019 gefinaliseerd worden.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes WFIV
Gerealiseerd: Ja.
Evenementen en communicatiecampagnes voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten werden georganiseerd
en gefinancierd door het opleidingscentrum zelf.
2018170314

Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

381.000,00 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
381.000,00 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
381.000,00 €

0,00 €

• Ondersteunen reddingsdiensten
Gerealiseerd: Ja.

• Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
De jaarlijkse toelage aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw werd uitbetaald. De toelage wordt ingezet voor
de werking van de MUG-helikopter

• Ondersteunen van reddingsdiensten
Gerealiseerd: Ja.
De toelage aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vzw (VBZR) werd uitbetaald. Deze toelage wordt ingezet voor
vorming en training van de vrijwilligers. De VBZR is een erkende Search and Rescue-organisatie die reddingen aan de kust en op
zee uitvoert. De organisatie werkt enkel met vrijwilligers die 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar zijn
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Bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

865.642,95 €

62.094,46 €

866.595,67 €

60.000,00 €

886.115,00 €

60.000,00 €

385.099,92 €

0,00 €

585.099,92 €

0,00 €

685.099,92 €

0,00 €

1.250.742,87 €

62.094,46 €

1.451.695,59 €

60.000,00 €

1.571.214,92 €

60.000,00 €

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 89 -

De doelstellingenrealisatie 2018
Economie en streekontwikkeling
2018170017

17.01 Versterken van het economische weefsel
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal
belang

2018170051

Het uitvoeringspercentage van het actieplan faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal
belang ligt lager door :
- het krediet voor onvoorziene werken aan de startersgebouwen werd niet benut
- de werken aan de verluchting vergaderzalen in OC Roeselare werden voor een lager bedrag gerealiseerd
- minder uitgaven voor de vlotte werking van de Beleidskern Economie
- een aantal investeringstoelagen aan de POM werden in 2018 niet of voor een lager bedrag uitbetaald

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

10.291.830,23 €

17.626,69 €

10.703.136,98 €

27.582,48 €

10.941.008,29 €

131.035,73 €

I

933.994,68 €

0,00 €

1.917.500,00 €

0,00 €

2.540.526,72 €

600.000,00 €

• Patrimoniumbeheer startershuizen
Gerealiseerd: Ja.
De verluchting van de vergaderzalen in het Huis van de Voeding (Roeselare) werd aangepast.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst economie.

• Uitvoeren van het project "Arbeid en Migratie"
Gerealiseerd: Ja.
Binnen deze actie worden de activiteiten en de partnerschappen gebundeld die bijdragen tot een doeltreffender toeleiding van
personen met een migratieachtergrond zoals vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. De bijhorende Expo reisde op vraag van derde
partners in 2018 naar Roeselare, Menen, Brugge, Brussel en Kortrijk.

• Ontwikkelen van logistieke infrastructuur
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd via de POM West-Vlaanderen,

• Ondersteunen van starterswerking
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd via de POM West-Vlaanderen en via de provinciale toelage aan gemeente Wingene voor overname leningslast
starterscentrum Driebeck.

• Ondersteunen van ondernemerschap en competentieontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd via de POM West-Vlaanderen en via de samenwerkingsovereenkomsten provincie - Vlajo, Avond van de West-Vlaamse
Bakker, via aankoop promotionele ruimte Gouden Mes en Trends Gazellen, via provinciale toelage aan Syntra West cf. de
flankerende overeenkomst en provinciale toelage Techniekacademies.

• Faciliteren van sociaaleconomische streekontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform het door de provincieraad goedgekeurde convenant 2016-2019 tussen de Provincie West-Vlaanderen en ERSV
West-Vlaanderen vzw.

• Opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, het
jaarprogramma 2017 en de subsidies voor Cruise Terminal Zeebrugge en Starters- en incubatiefaciliteiten
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• Opvolgen van de samenwerking met TUA West
Gerealiseerd: Ja.
Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de private stichting
Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (TUA West).

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst
Gerealiseerd: Ja.
Kosten teambuilding

• Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja.
Het Interreg-project focust op specifiek op de doelgroep vluchtelingen; de provincie voorziet in de ontwikkeling van een digitaal
beeldwoordenboek en geniet hierdoor van 50% EU-cofinanciering. In 2018 werd o.a. samen met VDAB en sectorfondsen het
specifiek jargon van de metaal- en de landbouwsector verzameld.
2018170052

Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West

Het financiële uitvoeringspercentage voor het Kenniscentrum Economie ligt lager dan voorzien, in hoofdzaak omwille van de
volgende redenen:
- bepaalde beoogde opdrachten voor actualisatie en optimalisatie van bepaalde geodata en geoloketten zijn door een externe
leverancier eind 2018 niet tijdig uitgevoerd en werden niet betaald
- het voorziene bedrag voor de aankoop van abonnementen en boeken werd niet uitgegeven vooral door opzeg van een aantal
abonnementen
- voor een aantal voorziene acties voor het ontwikkelen van het economisch documentatiecentrum werd in het najaar geen budget
meer aan besteed, zoals voor het digitaliseren van fysiek materiaal uit de kerncollectie, verhuiskosten en promotie
- bepaalde telecommunicatiekosten voor het economisch documentatiecentrum op de site B. Ruzettelaan waren lager dan begroot

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

180.438,84 €

14.090,00 €

254.140,74 €

14.090,00 €

353.400,00 €

0,00 €

I

397.688,33 €

0,00 €

424.900,00 €

0,00 €

351.400,00 €

0,00 €

• Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken
Gerealiseerd: Ja.
De aankoop en verlenging van abonnementen voor de verschillende diensten is bestendigd. Ook de aankoop van de voorgestelden
boeken door verschillende diensten werd gerealiseerd.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Kenniscentrum Economie
Gerealiseerd: Ja Maar.
Vaste telefonie en internet voor het WES werd voorzien, net als het ondersteunen en beheren van de multifunctionele Canon printer.
De kubussen Bevolking & Gezinnen, Werkzoekenden en Kind&Gezin werden geactualiseerd, net als alle kadastrale gegevens. De
kubus voor Onderwijs werd niet uitgevoerd in 2018 doordat de softwareleverancier de nodige data niet tijdig kon aanleveren.
Tevens werd de aanpassing van het Centraal Referentieadressenbestand in samenwerking met de dienst Gebouwen niet uitgevoerd,
omdat Vlaanderen vertraging heeft opgelopen bij de ontwikkeling van het platform. Deze aanpassingen zullen vermoedelijk pas
medio 2019 uitgevoerd worden.

• Ontwikkelen en onderhouden van het kennisplatform en documentatiecentrum
Gerealiseerd: Ja.
Na de gunning in 2017 volgde in 2018 de ontwikkeling van het nieuwe digitaal portaal Kennis West; de definitieve oplevering
daarvan is voorzien voor 2019. Het documentatiecentrum werd up to date gehouden door lidmaatschappen, abonnementen op
tijdschriften en kranten (digitaal), aankoop van publicaties, digitalisering van fysieke reeksen en voorlopig blijvend gebruik van de
ruimte in de Baron Ruzettelaan.

• Uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werden zoals voorzien 4 nummers van het tijdschrift West-vlaanderen Werkt opgemaakt en verspreid aan ruim 4.000
abonnees. Naast vaste rubrieken bevatte elk ook een themadossier: 1) Investeren in W-VL - 2) Innovatie op de arbeidsmarkt - 3)
Starters in de kijkeer - 4) Koffie

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.014.014,01 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
1.029.682,91 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
784.682,91 €

0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan economie
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan POM
Gerealiseerd: Ja.

Economie en streekontwikkeling

E
I
Totaal

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

11.486.283,08 €

31.716,69 €

11.986.960,63 €

41.672,48 €

12.079.091,20 €

131.035,73 €

1.331.683,01 €

0,00 €

2.342.400,00 €

0,00 €

2.891.926,72 €

600.000,00 €

12.817.966,09 €

31.716,69 €

14.329.360,63 €

41.672,48 €

14.971.017,92 €

731.035,73 €
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Externe relaties en Noord-Zuid-beleid
2018170018

18.01 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen
Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale
samenwerking

2018170053

De provincie West-Vlaanderen is financieel beheerder van het Scheldemondfonds dat grensoverschrijdende projecten stimuleert van
publieke organisaties. Elk jaar beschikt het fonds over 75.000 euro vermeerderd met gecumuleerde reserves van vorige jaren. In
2018 werd er ongeveer 135.000 euro toegekend aan projecten, het resterend saldo moet doorgeschoven worden naar 2019/2020
zodat ook voor de komende jaren reserves beschikbaar zijn.
Binnen het projectbudget van het Europees project TRACS3 waren middelen voorzien voor de loonkost van de projectcoördinator.
Binnen de personeelsdienst waren voldoende middelen beschikbaar zodat dit budget niet benut werd.
Binnen het provinciaal reglement voor uitwisselingsprojecten werden in de laatste indienronde iets minder projecten ontvangen met
startdatum 2018 dan ingeschat.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
824.045,00 €

E

219.588,66 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.062.196,61 €

1.074.204,98 €

226.341,40 €

187.806,49 €

• Oprichten kenniscentrum circulaire economie
Gerealiseerd: Ja.
Overeenkomst met enerzijds KU Leuven en anderzijds UGent met betrekking tot de oprichting van het kennisinstituut voor circulaire
economie in Zhejiang met contactpunt in West-Vlaanderen,
Het nader bepalen van de modaliteiten van de samenwerking tussen de betrokken partijen met name UGent, KU Leuven, VIVES,
Zhejiang University, Zhejiang University of Technology én Zhejiang University of Science and Technology om in de voorbereidende
fase van het kennisinstituut toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verrichten op het vlak van bouw- en sloopafval,
biomassavalorisatie, hernieuwbare energie en waterbevoorrading en- waterzuivering en dit in samenwerking met de industrie, zoals
omschreven in het bijhorende businessplan.

• Uitvoeren van het Europees project TRACS3 - Interreg Europe
Gerealiseerd: Ja.
"Op 11/05/2018 werd het project TRACS3, ingediend in het Interreg Europe programma, finaal goedgekeurd. Ikv het project wil de
provincie in nauwe samenwerking met de POM en een consortium van partners uit Finland, Duitsland, Nederland Litouwen, Spanje
en Roemenië vorm geven aan de ontwikkeling van een nieuwe economische visie voor West-Vlaanderen, gericht op de verdere
uitbouw van de West-Vlaamse clusters/fabrieken voor de toekomst en het creëren van de optimale randvoorwaarden voor innovatie.
Het strategisch project wordt vanuit de dienst EEIS gecoördineerd en opgevolgd. Concreet werd in 2018 intern de
managementstructuur opgezet, een projectmedewerker aangeworven, de eerste partnermeetings opgevolgd, een GAP-analyse
uitgevoerd en de voorbereiding getroffen voor het eerste projectevent dat van 11-13 februari 2019 zal doorgaan in WestVlaanderen. "

• Ondersteunen van het Vlaams coördinatorschap van de gouverneur in het kader van samenwerking met Noord-Frankrijk
Gerealiseerd: Ja.
Het Vlaamse coördinatorschap wordt onder meer ondersteund door de inhoudelijke voorbereiding voor de gouverneur/Vlaamse
coördinator van de Bureau- en Algemene Vergaderingen van de EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking)
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale. Wat de Eurometropool
betreft, is er bovendien het Regionaal Overleg Metropool (ROM), het voorbereidend Vlaams overleg van deze vergaderingen van de
Eurometropool. Het ROM wordt door de gouverneur/Vlaamse coördinator voorgezeten en vond in 2018 viermaal plaats.
Voorbereiding, uitnodiging en verslaggeving van het ROM gebeurt door de dienst. De dienst staat in voor de inhoudelijke
voorbereiding van de diverse contacten die de gouverneur/Vlaamse coördinator heeft in het kader van de grensoverschrijdende
samenwerking met Noord-Frankrijk. In 2018 hield de gouverneur bijvoorbeeld een toespraak bij de lancering van het Interreg V
project Mageteaux. Hij ontving in zijn ambtswoning onder meer Gaëtan Poelman - de nieuwe vertegenwoordiger van de Vlaamse
regering in Frankrijk - voor een kennismaking. Ook de voorganger van Gaëtan Poelman, namelijk Filip D’havé de nieuwe
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland was daarbij aanwezig. Tenslotte is er de ondersteuning van het Vlaams
Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening (VICORO). De centrale opdracht van de VICORO bestaat uit het
“instaan voor een gecoördineerde ambtelijke beleidsvoorbereiding en adviesverlening in functie van de grensoverschrijdende
samenwerking met de Noord-Franse regio op het vlak van ruimtelijke ordening”. De VICORO boog zich over een drietal dossiers.
Het secretariaat van het VICORO wordt door de dienst waargenomen.

• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Noord-Franse en Waalse
partneroverheden

Gerealiseerd: Ja.
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De institutionele samenwerking met Noord-Frankrijk is intensiever, gediversifieerder en structureler geworden. Centraal in 2018
stond het grensarbeidsthema. Met het Département du Nord zette de Provincie een pilootproject op om Franse werkzoekenden te
leiden naar vacatures in West-Vlaamse bedrijven. Dit bilateraal pilootproject vormde de experimentele fase voor een omvangrijker
in 2018 goedgekeurd Interregproject En Avant/Vooruit. Om de samenwerking omtrent deze problematiek te formaliseren, werd op
17 april 2018 in Esquelbecq een verklaring ondertekend tussen de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord inzake
het « Opheffen van de belemmeringen voor het creëren van grensoverschrijdende werkgelegenheidskansen ». Met de Préfecture en
Région Hauts-de-France werden rond dit thema verschillende technische en politieke overleggen georganiseerd onder meer in de
Franse ambassade te Brussel, in het kader van de voorbereiding van het Staatsbezoek van Président Macron in november 2018.
Ook hier werd een conventie voorbereid dat begin 2019 zal worden ondertekend. Beleidscel Noord-Frankrijk nam het initiatief om
intra-Vlaams standpunt te coördineren met de arbeidsbemiddelingsdiensten, de sociale partners en de Vlaamse overheid. Ander
prioritair dossier was de herbestemming van de grenspostsite Callicanes waarvoor vanuit de beleidscel Noord-Frankrijk een task
force werd opgericht die regelmatige basis bijeen kwam om de opvolging van het Interregproject Qualicanes en de relaties met
Vlaanderen en Frankrijk inzake dit dossier op te volgen. De relaties met Communauté de Communes Flandre Intérieure, belangrijke
partner in dit dossier, werden het voorbije jaar versterkt. Ook de samenwerking met Saint-Omer kende een opstart via een aantal
technische en politieke overleggen meer specifiek rond economie, toerisme en water. In het kader van de beleidsmatige
samenwerking met Frankrijk werden dit jaar opnieuw een aantal strategische Interregprojecten ingediend en goedgekeurd
(landbouw, gegevensuitwisseling, toerisme, mobiliteit, grensarbeid, etc.). De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d'Opale werd nauwgezet opgevolgd via de deelname aan het maandelijks Technisch Comité en het voorbereiden van de dossiers
voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. De Eurometropool werd opgevolgd via de deelname
aan de Verbindingsgroep, het Regionaal Overleg Metropool en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene
Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. In het kader van het overleg Noord-Frankrijk werd een strategieoefening gemaakt voor
de toekomstige samenwerking met Frankrijk.
Als Vlaamse leidende partnerautoriteit in het Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen op staat de provincie in voor de
coördinatie van de standpunten van de Vlaamse partners (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Agentschap Ondernemen) en
organiseert hiervoor onder meer het Vlaams overleg. Dit Vlaams overleg vond in 2018 driemaal plaats. Vanuit dienst EEIS werden
tijdens de 3de call 37 projectconcepten geadviseerd, in een tweede fase werden dan ook de 25 projecten die daaruit voortvloeiden
door de dienst beoordeeld. De Stuurgroep weerhield hiervan reeds 15 dossiers. De overige 10 dossiers worden herwerkt tegen een
volgende Stuurgroep. Er werden daarnaast ook 7 cofinancieringsaanvragen ingediend ter ondersteuning van deze projecten. In
2018 was er een derde call van de microprojecten. In totaal werden er 42 dossiers ingediend waarvan er 22 werden goedgekeurd.
Alle microprojecten werden voorafgaand aan het selectiecomité door de dienst geadviseerd. Tenslotte staat de dienst EEIS in voor
de algemene ondersteuning van projecten met een West-Vlaamse partner en helpt ze actief meezoeken naar oplossingen en neemt ze
een bemiddelingsrol op.

• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Zeeland en de overige ZuidNederlandse grensprovincies

Gerealiseerd: Ja.
Euregio Scheldemond (samenwerking Provincie Oost-VLaanderen en Zeeland): De Scheldemondraad kwam twee keer samen,
tijdens deze vergaderingen werden volgende beslissingen genomen:
-Er werden 6 dossiers goedgekeurd binnen het Scheldemondfonds wat een verdubbeling is in vergelijking met het voorgaande jaar.
-Binnen de huidige begroting werd ruimte gevonden om een communicatieverantwoordelijke aan te stellen voor het updaten van de
communicatie van de Euregio.
-Daarnaast is er een akkoord bereikt om een netwerkfacilitator aan te stellen binnen de Euregio om de samenwerking tussen de
verschillende spelers van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te stroomlijnen. Hiervoor wordt eveneens beroep gedaan op de
reguliere kredieten van de Euregio aangevuld met externe Nederlandse financiering.
-Er werd een dossier ingediend in Interreg VL-Ned: De Lerende Euregio waarvoor de goedkeuring voorzien is in 2019
Samenwerking Provincie Limburg: in februari werd een werkbezoek georganiseerd naar LIOF voor de provinciale agentschappen,
in mei volgde een tegenbezoek aan de POM met het oog op toekomstige samenwerking.
Ter voorbereiding van toekomstige samenwerking met de Nederlandse grensprovincies en met onze andere preferentiele partners in
de buurlanden werd met de collega's grensoverschrijdende samenwerking een bevoegdhedenstudie gelanceerd om te kijken met
welke besturen in de grensregio's we competenties delen als hulpmiddel om onze toekomstige samenwerking verder vorm te geven.

• Coördineren, ontwikkelen en stroomlijnen van strategische internationale partnerschappen in functie van projecten en
West-Vlaamse thematische prioriteiten

Gerealiseerd: Ja.
Ontwikkelen/schrijven/ondersteunen van strategische Europese projecten voor West-Vlaanderen :
- Ontwikkeling en indiening van het Interreg North Sea Project MAGS, 30 september 2018
- Ondersteuning van de ontwikkeling van strategische West-Vlaamse projecten ikv Interreg North Sea , 2-Zeeën en Noord West
Europa calls, bvb. project Boosting Human Capital, ingediend in Intereg 2-Zeeën 2/5/2018
-Screenen van nieuwe calls ikv Europese programma’s en detecteren alternatieve Europese financierings-mogelijkheden , bvb
Horizon 2020 programma 20/12/2018
Deelname aan Europese thematische netwerken / internationale overlegfora :
- Voorbereiding van lidmaatschap en uiteindelijke toetreding tot CPMR ( Comité van Perifere Maritieme Regio’s) en de NSC
( Noordzee Commissie ) in juni 2018. Daaraan gekoppeld voorbereiding en opvolging van de diverse werkgroepen ikv CPMR en
NSC ( Brexit Task Force, Cohesion Policy task force, strategic vision task force,…). Alsook voorbereiding en West-Vlaamse
deelname aan de politieke buro’s van beide organisaties., bvb. General Assembly CPMR 18-19/10/2018 en executive committee
NSC van 11/10/2018
- Ocean Energy Europe network ikv fabriek blauwe energie (wave en tidal )
- EURATEX network, Brussel, ikv fabriek nieuwe materialen
Opvolging van bestaande MoU’s/samenwerkingsovereenkomsten en –verbanden:
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-KENT CC ( diverse overlegmomenten )
-ESI-netwerk (enquete ...)

• Verzekeren van de samenwerking op bestuurlijk, economisch en academisch vlak met landen 3e schil
Gerealiseerd: Ja.
Alle acties werden gerealiseerd. Een hoop niet geplande kruisten ons pad:
officiële ontvangsten / Fact finding mission VIVES / Business Seminars / bilaterale TF / ondertekening MoU ZSDT & WVL /
deelname design regio Kortrijk.
ZHEIJANG
Bestuurlijk : 5 officiële ontvangsten
Gezondheidszorg :
observatiestages : 2 inkomende
AZ Delta en AZ Sint Jan - Dr. XU en Yao
AZ Delta, AZ Groeningen en AZ Sint-Jan - Dr. Xu en Dr. Sheng
studiebezoek en gastlezing : 2 uitgaande Shanghai - Ningbo en Hangzhou ziekenhuizen
Werkbezoek : 1 inkomend - Medical Delegatie
Studiebezoek Kulak : studiereis Kulak - studenten bimedsiche wetenscahppen en geneeskunde
ONDERWIJS
Hoger Onderwijs :
Fact Finding mission VIVES-Hangzhou, Ningbo en Beijing
Reguliere ondersteuning van acties Ugent Campus Kortrijk, KU Leuven Camus Kulak en Brugge, Vives en Howest in China
KENNISINSTITUUT
Task Force :
Om de voorbereiding van de oprichting van het kennisinstituut in goede banen te leiden werd een TF in beide provincies opgericht
met Philippe Tavernier en dr. GU als respectievelijk coördinatoren.
Business seminar
Om de betrokkenheid van de industrie te stimuleren werden 2 business seminars georganiseerd
Werkbezoek : 1 meerdaags werkbezoek en training van ZUST en Luvnong Company : bedrijfsbezoeken, trainingen, seminar, etc.
Werkbezoek : 1 meerdaags werkbezoek en training van KU Leuven Campus Kulak en Brugge, Ugent en Vives : bedrijfsbezoeken,
lezingen, seminar, etc.
MoU ZSTD en West-Vlaanderen : ondertekening MoU m.b.t. wetenschappelijke samenwerking en onderzoek tussen de provincies
West-Vaanderen en Zhejiang
VARIA
Acties ruim publiek : event ""created in China""
Design : deelnam CAA studenten aan design regio Kortrijk
SUZHOU
BESTUURLIJK
Mou Suzhou en WVL : ondertekening addendum MoU van 2013
Officiële ontvangsten : Suzhou Real Estate delegatie

• Stimuleren van internationale leer, werk en onderzoekservaring in een DAC land
Gerealiseerd: Ja.
Er werden in 2018 5 infosessies gegeven ter toelichting van het reglement.
144 stagedossiers werden weerhouden

• Stimuleren van grensoverschrijdende uitwisselingen ten behoeve van specifieke doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 ontvingen we 45 aanvragen voor dit subsidiereglement. 35 aanvragen werden goedgekeurd. Belangrijk is dat er ook heel
wat nieuwe indieners waren. Door het beoordelen aan de hand van tien criteria verloopt de jurering duidelijker en transparanter.
Ook de kwaliteit van de aanvragen is hierdoor gestegen. De indieners krijgen telkens feedback zodat zij dit kunnen meenemen naar
volgende projecten.
Gedurende het jaar werd er aangesloten bij andere initiatieven van de provincie/partners om promotie te voeren voor het reglement
zoals Klasbakken, Groene Vlag MOS, ...
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Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's

2018170054

Voor het begeleiden van projectpartners en de doelgerichte communicatie wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het
projectbudget van de technische bijstand van de verschillende Europese programma's omdat deze middelen gesubsidieerd worden.
Het gaat hier vaak ook eerder om personeelsinzet en wanneer mogelijk wordt gebruik gemaakt van eigen faciliteiten (eigen
vergaderaccomodatie, digitale media, website, ....)
Het Interreg 2 Zeeën programma had geen facilitor in de 2e helft 2018 zodat de geplande uitgaven niet konden doorgaan.
Organisaties die een Europees project indienen kunnen onder bepaalde voorwaarden terecht bij de Provincie West-Vlaanderen
voor aanvullende cofinanciering. De middelen voorzien op deze actie zijn bestemd voor de aanvragen die we ontvangen gedurende
de volledige programmaperiode (2014-2020). Het resterend saldo dient doorgeschoven te worden naar 2019/2020 om saldi te
kunnen uitbetalen en om nieuwe aanvragen te kunnen beantwoorden. Partners kunnen het saldo pas opvragen nadat de
goedkeuringsbrief of –brieven van de Europese betalings- en /of certificeringsautoriteit. Het is bijgevolg moeilijk in te schatten
wanneer er nieuwe aanvragen zullen binnenkomen of saldi worden opgevraagd.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

3.169.392,96 €

686.600,82 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

5.137.208,12 €

7.051.642,85 €

779.922,39 €

809.467,99 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Europees beleid en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.
De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst EEIS.

• EU voorlichting geven t.b.v. verschillende doelgroepen i.s.m. EU instanties in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
"Algemeen publiek
• 14 acties: debatten, lezingen, studiebezoeken (al dan niet i.s.m. derden: Vormingplus, Europese Commissie etc.)
• 5 communicatieproducten: website, facebook EU NEWSWEEK, App 'EU ZOEKTOCHT IN BRUGGE, EU FIETSKATERN Krant
van West-Vlaanderen
Niet gerealiseerd:
• verspreiden info via bib 64 lokale besturen.
Diverse onderwijsniveaus
Basisonderwijs :
• 1 actie: 28 keer Europa
• 3 communicatieproducten: Sterrenkijker, Europakoffer + online wedstrijd ""Word sterrenkijker""
Secundair onderwijs
• 1 actie: EU Masterclass
Hoger Onderwijs
• 3 acties: Europalessen / simulaties EU Top / EU in de klas
• 4 communicatieproducten: www.euindewereld.com / didactische map 'Europa in Balans' / EU NEWS WEEK FOCUS WTV / EU
FIETSKATERN Krant van West-Vlaanderen
Onderwijzend personeel
Basis- en secundair onderwijs:
• 1 actie: klasbakken
Hoger onderwijs
• 1 actie: netwerkevent docenten
Alle doelgroepen
• Inloopcentrum (kerncommunicatieactiviteiten)

• Coördineren en afstemmen van doelgerichte communicatie in kader van EU programma's en externe relaties
Gerealiseerd: Ja.
- 8 ezines grenzeloos West-Vlaanderen: Het ezine Grenzeloos West-Vlaanderen verscheen in 2018 acht keer. Het e-zine brengt up to
date nieuws over lopende en toekomstige projecten in West-Vlaanderen, projectoproepen, Europese activiteiten en evenementen.
- Website
- 308 projecten in projectendatabank: 2018 sloot af met 308 projecten in de projectendatabank. De gegevens in de databank worden
ook gebruikt voor allerhande rapporten richting bestuurders, agentschappen en diensten.
- 8-9 maart bootcamp Interreg Vlaanderen-Nederland: De bootcamp vond plaats in opvolging van het infomoment in 2018 rond call
4 Interreg Vlaanderen-Nederland. Op 8 en 9 maart 2018 organiseerden de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en
Zeeland een tweedaagse bootcamp waarbij potentiële projectindieners de kans kregen hun aanmelding uit te werken in
aanwezigheid en met intensieve begeleiding van de projectadviseurs. Deeelnemers van 5 projectideeën gingen op de uitnodiging in.
- Op 6 mei organiseerden EDIC West-Vlaanderen in samenwerking met EFRO Vlaanderen Provinciaal Contactpunt WestVlaanderen naar goede gewoonte de Europadag. Dit jaar bracht een EU-fietstocht de deelnemers langs Europese projecten in
Kortrijk en omstreken.
- De Open Monumentendag 2018 stond op 9 september in het teken van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. De dienst
EEIS was aanwezig en leverde een bijdrage op 2 lokaties: Tolhuis en Kasteel Tillegem (inrichting van een Europa kelder). We
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konden rekenen op 1.600 bezoekers in Tillegem, een ideale en laagdrempelige manier om onze Europa werking voor te stellen aan
een groot publiek
- 17 ambtenaren uit 11 verschillende West-Vlaamse gemeenten volgden de 3-daagse opleiding ‘Vind Europese subsidies voor je
gemeente’. Dienst EEIS organiseerde deze in samenwerking met VONK. In 2019 volgt een tweede opleidingsreeks op vraag van
enkele gemeenten.
- Op 26 november volgende 30 geïnteresseerden van West-Vlaamse besturen en organisaties de infosessie “Europa voor de Burger,
Microprojecten Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, Scheldemondfonds”

• Begeleiden van potentiële projectpartners, ondersteunen van de nieuwe generatie EU programma's en screenen van
diverse financieringsmogelijkheden

Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd een studie uitbesteed tot ontwikkeling van een dynamische tool met zoekfunctie die provinciale bevoegdheden kruist
met bevoegdheden van de overheden in de buurregio’s. Deze tool wordt in 2019 verder uitgewerkt ten behoeve van potentiële
projectpartners

• Stimuleren van de Europese samenwerking door toekennen van provinciale cofinanciering (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.
De provincie West-Vlaanderen voorziet volgens het reglement ‘provinciale cofinanciering voor Europese projecten’ onder bepaalde
voorwaarden cofinanciering voor Europese projecten. De projecten moeten een meerwaarde hebben voor en passen binnen het
beleid van de provincie West-Vlaanderen. De toekenning van provinciale cofinanciering is afhankelijk van inhoudelijke,
regelgevende en budgettaire parameters. Voor de huidige programmaperiode werd door deputatie ongeveer 16.000.000 euro
cofinanciering toegekend aan Europese projecten. Het betreft ruim 200 Europese projecten binnen de programma's: Interreg
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg 2 Zeeën, Interreg Noord-West-Europa, Interreg NoordZee, Europees Sociaal Fonds, Cosme, GSA en EFRO Vlaanderen.

• Verzekeren van de eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv EU programma's
(2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.
Provinciale herkenbaarheid
In het kader van de provinciale co-financiering bij Europese projecten in centrumsteden werden 11 dossiers gecontroleerd.
Programma FWLV
Er werden met 56 Vlaamse partners startgesprekken gehouden. Doel van deze startgesprekken is de partner informatie op maat te
bezorgen ivm de programmaregels en tips and tricks om hun financiële rapportage optimaal voor te bereiden.
Er werden 172 controles op stukken afgewerkt.
2 Seas
Er werden met 38 Vlaamse partners startgesprekken gehouden. Doel van deze startgesprekken is de partner informatie op maat te
bezorgen ivm de programmaregels en tips and tricks om hun financiële rapportage optimaal voor te bereiden.
Er werden 176 dossiers op stukken afgewerkt.
Er werden 21 controles ter plaatse uitgevoerd.
Er werd 1 audit bijgewoond. Dit om de partner en de werkwijze te verdedigen bij een controle op een controle.

• Verzekeren van de kwalitatieve werking van het Provinciaal Contactpunt van het EFRO Vlaanderen programma
(2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd verder ingezet op de werving van nieuwe projecten binnen het EFRO Vlaanderen 2014-2020 programma en op de
opvolging van de reeds goedgekeurde projecten. In totaal werden 14 West-Vlaamse projecten begeleid bij indiening in 2018 binnen
de GTI West-Vlaanderen oproepen. waarvan 8 goedgekeurd, 2 in uitstel en 4 afgekeurd. De begeleiding van de goedgekeurde
projecten gebeurt o.m. via de begeleidingscomité's (16 in 2018), de opvolging van de voortgangsrapportages of het bijwonen van
een stuurgroep. Tussentijdse inhoudelijke, financiële of EFRO-technische vragen worden telefonisch of via de mail behandeld of
maken indien nodig voorwerp uit van bijkomend overleg.
Deelname werkgroepen Deelname aan het maandelijks contactpuntoverleg en de communicatiewerkgroep op Vlaams niveau. Het
contactpunt verzorgt samen met VLAIO het secretariaat van de GTI-stuurgroep West-Vlaanderen.
Communicatie en informatie Bekendmaking van het programma, projectoproepen en goedgekeurde projecten via het e-zine en de
projectendatabank. Organisatie van het event Dag van Europa i.s.m. Europe Direct op 6 mei 2018 te Kortrijk, incl. organisatie
Fietstocht en bezoek van projectsites.

• Voorbereiden, beheren en opvolgen Interreg V programma France-Wallonië-Vlaanderen: Technische Bijstand (2014
¿ 2020)

Gerealiseerd: Ja.
Na twee oproepen in het programma zijn 120 projecten goedgekeurd, waarvan 79 projecten met Vlaamse projectpartners. Hiervan
zijn er 25 met Vlaamse projectleider. Het Vlaamse steunpunt is verantwoordelijk voor de begeleiding van projecten met Vlaamse
projectpartners. Deze begeleiding omvat hulp bij de voorbereiding van de projectaanvraag, de projectevaluatie en de
projectopvolging via de semestriële begeleidingscomités. In 2018 werden ongeveer 158 begeleidingscomités gehouden.

• Voorbereiden en opvolgen van het beheer van het Interreg V programma grensregio Vlaanderen-Nederland (2014-2020)
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Gerealiseerd: Ja.
In 2018 werd het beheer van het interreg V Vlaanderen-Nederland programma nauw opgevolgd. Op wekelijkse basis is er overleg
met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de overige programmapartners. In 2018 waren 62 projecten in volle uitvoering (goed
voor 130,2 miljoen euro EFRO), waarvan er zes intensief begeleid worden door de West-Vlaamse projectadviseur. Vervolgens
werden ook een reeks nieuwe projecten ontwikkeld in kader van de openstaande oproep. West-Vlaamse, Oost-Vlaamse en Zeelandse
organisaties kregen hierbij de kans om via een tweedaagse bootcamp in maart intensief begeleid te worden door drie
projectadviseurs. 47 projectaanmeldingen werden ingediend, waarvan er 27 (inclusief twee uitbreidingen) uiteindelijk groen licht
kregen van het Comité van Toezicht in september. Dertien goedgekeurde aanmeldingen hebben West-Vlaamse partners aan boord.
Zij werkten hun aanmelding verder uit tot een volwaardige aanvraag. Er werd in samenwerking met de provincies Oost-Vlaanderen
en Zeeland ook een basis gelegd voor een communicatiecampagne om de realisaties van het programma richting het brede publiek
in de kijker te zetten.

• Invullen van de antenne van het 2 Zeeën programma als facilitator voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en
Antwerpen (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja Maar.
"De vorige facilitator was actief tem juni 2018. Na zijn vertrek werden de taken tijdelijk overgenomen door de beleidsmedewerkers
van de diverse
betrokken provincies, VLAIO en het overkoepelend Secretariaat in Rijsel. De procedure voor de aanwerving van een nieuwe
facilitator liep vanaf september 2018. De nieuwe facilitator werd aangesteld in december 2018."

• Opvolgen van het beheer van het Interreg 2 Zeeën programma, het Noord-West Europa programma en het Noordzee
programma (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.
"Ondersteunen van de projectontwikkeling met strategische partners ikv North Sea programma North West Europe programma, 2Seas programma , H2020, etc….
Organiseren, bijwonen en terugkoppelen van infomomenten Europese programma’s en projecten , zoals bvb Interreg
Noordzeeconferentie 13-14 juni 2018, NWE project Idee Lab 2/10/2018 , VLEVA Horizon 2020 workshop , ...
Nalezen en adviseren van projecten en garanderen van de vertegenwooridging van de West-Vlaamse standpunten in de Vlaamse
werkgroepen, Stuurgroepen en Monitoringcomités van het interreg 2-Zeeën programma ( januari, juli en november 2018) en het
Interreg Noordzee programma ( juni, november en december 2018) .
Opvolging van het beheer van Europese programma's : o.a. beheer van het Vlaams contactpunt voor het 2-zeeën programma ism
het seretariaat van het programma in Rijsel ( aanwerving van een nieuwe facilitator in december 2018, opmaak inhoudelijke en
financiële rapportage), organisatie van het monitoringcomité van het Interreg Noordzeeprogramma in Ieper 13-14/11/2018 "

• Financieren kennisecomomie in functie van ontwikkeling basisuitrustingen om grensoverschrijdend te werken
Gerealiseerd: Ja.
Er werd goedkeuring verleend aan een subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen
voor de realisatie van een R&D centrum in de Food Valley (Roeselare) en de uitbouw van het Industrial Design Centrum (Kortrijk).

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Europees beleid en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.
Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van lezingen en/of debatten rond Europese thema's zoals "terug naar
eigen land" en "13de State of the European Union".
2018170098

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

1.579.765,46 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.593.194,06 €

1.745.750,46 €

0,00 €

0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst externe relaties en Europese Programma's
Gerealiseerd: Ja.
Op deze actie worden de uitgaven voor de teamdag en de actieoverschrijdende werkingsmiddelen noodzakelijk voor de goede
werking van de dienst EEIS benomen . De teamdag van de dienst EEIS ging door 8 juni. Via sectie-overleg, stafoverleg en
dienstoverleg worden communicatie en informatiedoorstroom op de dienst bevorderd. De EEIS-gazet houdt collega's op de hoogte
van de nieuwtjes op en over de dienst EEIS.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan externe relaties en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.
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2018170019

18.02 Stimuleren van Wereldburgerschap

2018170055

Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en
wereldburgerschap in West-Vlaanderen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

2.069.552,71 €

200.151,34 €

2.132.215,23 €

201.195,53 €

2.073.715,61 €

173.854,00 €

I

84.740,61 €

0,00 €

97.507,26 €

0,00 €

119.369,87 €

0,00 €

• Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen - integratie van de vluchtelingen via een medisch-sociale
begeleiding

Gerealiseerd: Ja.
Het project ABVluchtelingen Sociaal beoogt de ondersteuning van vluchtelingen via medisch-sociale begeleiding. In WestVlaanderen wordt dat vertaald door de uitrol van Mindspring, een onderzoek naar sociaal tolken en experimenten rond
taalverwerving en integratie. Voor de uitrol werd na uitschrijven van een openbare aanbesteding in zee gegaan met de WestVlaamse CAWs. Het startevent werd gekoppeld aan een presentatie van Mindspring aan het werkveld. Dat ging door op 25
september in Oostende. Er werden voorbereidende contacten gelegd ifv het onderzoek naar sociaal tolken en de experimenten rond
taalverwerving.

• Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.
De studieopdracht voor het saneren van het hoogspanningscabine is lopende. De werken aan de docutheek en de integratie van de
huisstijl aan het gebouw werden afgerond.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor het
Wereldhuis. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en
beheer van het Wereldhuis uitgevoerd.

• Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Er worden kantoren en functionele ruimtes gehuurd door 11.11.11 en Studio Globo. Er zijn ook twee vergaderzalen die in de loop
van 2018 276 keer geboekt zijn. Dat betekent ongeveer 5350 gebruikers van de zalen. Er is een derde kleinere vergaderzaal die
enkel door bewoners van het Wereldhuis kan worden gebruikt. Die zaal wordt dagelijks gebruikt. De verbouwingen aan het
gelijkvloers zijn afgelopen. Samen met dienst gebouwen en accommodatie werd het onderhoud van het gebouw opgevolgd.

• Sensibiliseren en verstrekken van info aan werkveld/burgers en promoten mondiale vorming
Gerealiseerd: Ja.
Dit jaar werd het Wereldhuis 20 jaar. Dat werd tijdens het nieuwjaarsevenement (26/01) via een fototentoonstelling en tijdens de
netwerkdag door een fotowedstrijd (13/10) onder de aandacht gebracht. Daarnaast was er ook het 5-jarig jubileum van de titel
FairTradeProvincie. Dat werd gedeeld met het grote -en tevens een nieuw publiek met aanwezigheid op de opendagen van alle
provinciedomeinen (2/9, 9/9, 30/9, 6/10, 24/10). Op 9/10 was er het netwerkevent goed geboerd waar mensen uit het landbouw- en
fairtrade-milieu met elkaar in contact kwamen. Via kleine attenties (3/10-13/10) werd ook het provinciepersoneel in de viering
betrokken. Het was ook het eerste volledige jaar van de tentoonstelling Under Construction. Een interactieve tentoonstelling die
focust op de SDGs en een aantal initiatieven die de Provincie en haar partners daar rond ontplooien. De tentoonstelling was 41
weken uitgeleend: zowel aan gemeentes, provinciedomeinen, hogescholen en een festival. Daarnaast werden ook vormingen
georganiseerd voor verschillende doelgroepen oa rond materialen uit het documentatiecentrum, privacywetgeving en SDGs.
Daarnaast werden er ook drie netwerkavonden georganiseerd voor vierde pijlers

• Samenwerken met relevante intermediairen en organisaties voor diverse initiatieven binnen Wereldburgerschap
Gerealiseerd: Ja.
Deze actie in hoofdzaak twee subsidie-overeenkomsten, nl. een met Studio Globo en één met het post-graduaat duurzame
ontwikkeling. De subsidie-overeenkomst geeft Studio Globo de mogelijkheid haar werking in West-Vlaanderen te bestendigen.
Focus ligt op het inleefatelier India. Het postgraduaat Duurzame Ontwikkeling is een aanvullende gezamenlijke opleiding van
VIVES en Hogeschool West-Vlaanderen. De opleiding legt de basis voor verdere betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en
internationale samenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger. Beide overeenkomsten werden uitgevoerd. Daarnaast werd ook
dit jaar de Youcadag georganiseerd (18/10). De Provincie is al jaren één van de grootste aanbierders van job. Uit erkentelijkheid
kwam dit jaar een Ecuadoriaanse delegatie meewerken.
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• Uitvoeren van het Federaal programma Kleur Bekennen
Gerealiseerd: Ja.
Het programma Kleur Bekennen wordt uitgevoerd zoals afgesproken in de kaderovereenkomst. Het documentatie-centrum kende
ook dit jaar een groei in de ontlening. Er werden vormingsdagen voor leerkrachten en andere stakeholders georganiseerd 24/01,
17/04 en 1/10. Op 7 maart werd deel genomen aan de Provinciale dag voor het onderwijs Klasbakken. Via de projectoproep
wereldburgerschap op school van het nationaal secretariaat kregen 16 Westvlaamse scholen financiële ondersteuning en coaching.

• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Stimuleren Wereldburgerschap in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
Er waren dit jaar twee adviescommissies, één op 23 februari en één op 9 juli. Er werden dossiers besproken, daarvan werden er 14
goedgekeurd, 6 afgekeurd. Van de goedgekeurde dossiers waren er 2 samenwerkingsovereenkomsten (overeenkomsten op langere
termijn), 5 werkingstoelagen (ondersteuning van NGO’s met een werking in West-Vlaanderen) en 8 projectsubsidies (projecten
beperkt in de tijd). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst internationale vrouwenstraat werd –samen met alle
organisatoren- een inspiratiegids ontwikkelt. Op één uitzondering na waren medewerkers van het Wereldhuis aanwezig op elk
ondersteund evenementen.
1. via reglement - 2 reguliere indiendata (31 jan en 30 juni) - ondersteuning van 15 nieuwe projecten (waaronder 04
samenwerkingsovereenkomsten en 4 werkingstoelagen) adviescommissies op 17/02 en 7/07 2. Verder zetten van eerder aangegane
engagementen - 15 volgende schijven of saldi (5 daarvan in kader van lopende samenwerkingsovereenkomst)

• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Initiatieven in het Zuiden
Gerealiseerd: Ja.
Er werden dit jaar 2 adviescommissies gehouden; op 15 mei en op 8 november. Er werden in totaal 111 dossiers besproken. 53
dossiers kregen een positief advies, 46 een negatief advies 10 dossiers kregen een vraag naar bijkomende informatie omdat de
commissie geen oordeel kon vellen, 2 dossiers werden verschoven naar volgend jaar. In de adviescommissie zetelt een
vertegenwoordiger van NGOs, vierde pijlers, hoger onderwijs en een lokaal bestuur. Er wordt ook -binnen een call naar gemeenteséén gemeente ondersteund die op zoek is naar een nieuw elan voor de Zuidwerking, Langemark-Poelkapelle. Drie keer werd tussen
gekomen in het kader van noodhulp - in de Filipijnen, in Guatemala en in Indonesië. In het kader van het synergieproject in de
Filipijnen werd in oktober de stuurgroep van dit project in onze provincie ontvangen. Er waren ook dienstreizen naar Oeganda,
Burkina Faso, Nigeria en de Filipijnen. Ter ondersteuning van de indieners werd een vorming rapporteren georganiseerd (op 6/03)
en twee schrijfavonden waarin –alvorens in te dienen- feedback op dossiers wordt gegeven (op 26/02 en 30/08).

• Organiseren van acties voor Task Force Vluchtelingen
Gerealiseerd: Ja.
Samen met het streekfonds werd een opleidingsreeks voor vrijwilligers georganiseerd voor. Zeven onderwerpen kwamen aan bod op
locatie in de hele Provincie (12/09, 25/09, 26/09, 2/10, 17/10, 18/10, 31/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 11/12, 18/12). Voor de
praktische organisatie werd samen gewerkt met lokale overheden. Op 4 april werd een materialendag georganiseerd om de verhuis
van de materialenbank NT2 naar het documentatiecentrum voor Wereldburgerschap bekend te maken. Er was de betrokkenheid bij
de uitbouw en realisatie van Camp Hope ikv Waterfront in mei en juni. Naast deze acties werkte de taskforce via informatie,
coördinatie en cocreatie verder aan het bereiken van haar doelstelling: creëren van een vloeiend integratietraject met focus op
arbeid en taal. Belangrijkste partners van deze Provinciale Task Force zijn VDAB, Agentschap integratie en inburgering, POM,
huis van het leren en de RESOCs.
2018170099

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling
Wereldhuis
- 3 personeelsleden werkten 4/5 den
- 1 contractueel adj-adv tot 15/1/18 ziek en dan uit dienst, maar pas vanaf 1/2/18 vervangen door ander adj-adv

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

441.697,40 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
493.605,31 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
493.605,31 €

0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van het Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.
In het Wereldhuis werken 11 personeelsleden, 8 personeelsleden van de provincie, 3 gedetacheerden. Daarnaast is er sinds sinds
november iemand via artikel 60 aan het werk. Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke
dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze
terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Er waren in de loop van het jaar ook drie
stageairs. In juli was er veertien dagen een jobstudent om te helpen bij de grote schoonmaak. Tegenover het Wereldhuis WestVlaanderen woont een concierge die instaat voor de veiligheid, kleine klusjes en klaarzetten en schoonmaken van vergaderzalen.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan wereldhuis
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Gerealiseerd: Ja.

Externe relaties en Noord-Zuid-beleid

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

8.084.453,53 €

1.106.340,82 €

10.418.419,33 €

1.207.459,32 €

12.438.919,21 €

1.171.128,48 €

84.740,61 €

0,00 €

97.507,26 €

0,00 €

119.369,87 €

0,00 €

8.169.194,14 €

1.106.340,82 €

10.515.926,59 €

1.207.459,32 €

12.558.289,08 €

1.171.128,48 €
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Erediensten
19.01 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere
overheid

2018170060

Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele
dienstverlening

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

2018170022

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

1.512.900,69 €

0,00 €

1.516.405,56 €

0,00 €

1.504.312,06 €

0,00 €

I
A

236.434,60 €

0,00 €

238.628,30 €

0,00 €

38.900,00 €

0,00 €

0,00 €

48.159,81 €

0,00 €

48.159,81 €

0,00 €

66.900,00 €

• Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.

• Instelling voor Morele Dienstverlening
Gerealiseerd: Ja.

• Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem
Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena Brugge
Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus Kortrijk
Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos Oostende
Gerealiseerd: Ja.

• Tussenkomst in de huisvesting van de Orthodoxe priester (woonstvergoeding)
Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres Pervijze
Gerealiseerd: Ja.

• Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
Gerealiseerd: Ja.
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Erediensten

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
A
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

1.512.900,69 €

0,00 €

1.516.405,56 €

0,00 €

1.504.312,06 €

0,00 €

236.434,60 €

0,00 €

238.628,30 €

0,00 €

38.900,00 €

0,00 €

0,00 €

48.159,81 €

0,00 €

48.159,81 €

0,00 €

66.900,00 €

1.749.335,29 €

48.159,81 €

1.755.033,86 €

48.159,81 €

1.543.212,06 €

66.900,00 €
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Erfgoed
2018170021

20.01 Valoriseren van het erfgoed

2018000001

Actieplan: Erfgoed

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

707.739,26 €

0,00 €

707.739,26 €

0,00 €

707.739,26 €

0,00 €

I

7.459,34 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Realiseren en implementeren van het regionaal erfgoeddepot Potyze
Gerealiseerd: Ja.
Actie werd in 2017 reeds gerealiseerd, in 2018 volgde enkel nog de afrekening van het ereloon architect.

• Ondersteunen van de werking van het APB Monumentenwacht West-Vlaanderen in uitvoering van de
beheersovereenkomst

Gerealiseerd: Ja.
De nominatieve werkingstoelage werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.

• Ondersteunen van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Gerealiseerd: Ja.
De nominatieve werkingstoelage werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.

Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest)

2018170058

Alle vooropgestelde projecten binnen het programma GoneWest zijn afgerond. De financiële middelen werden zuinig beheerd en
omwille van de grote publieke belangstelling moesten niet alle voorziene communicatiebudgetten aangesproken worden. De
opgebouwde reputatie van het programma doorheen de voorgaande jaren alsook de enorme naambekendheid (en succes) van de
Land Art installatie resulteerden in een duidelijk rendement waardoor aanzienlijk minder in communicatie moest worden
geïnvesteerd. Wat de ontvangsten betreft, zal de laatste schijf van Toerisme Vlaanderen pas in de loop van 2019 opgevraagd en
geboekt worden, volgens de voorziene afspraken met Toerisme Vlaanderen.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

4.050.397,05 €

80.619,00 €

5.841.807,98 €

477.055,00 €

5.252.939,68 €

400.000,00 €

I

309.338,91 €

0,00 €

309.338,91 €

0,00 €

538.925,13 €

0,00 €

• In oorspronkelijke staat herstellen van de site van de landart-installatie in het provinciaal domein De Palingbeek
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Realisatie programma Nooit meer ten oorlog
Gerealiseerd: Ja.
Marathonuitzending op VRT, één op 11 november 2018. Ozark Henry, Dez Mona, Wim Opbrouck en Brihang brengen de mooiste
GoneWest-creaties live aan de Menenpoort

• Jaarlijkse communicatiecampagne GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
Multimediale campagne, ruilovereenkomst met Klara, één en De Standaard. Nationale TV-spot met Wim Opbrouck op één en
Canvas van 13/08 tem 24/08.

• Grass Roots - productionele activiteiten en productiekosten m.b.t. vertelconcerten
Gerealiseerd: Ja.
Vertelconcert van Dries Chaerle op basis van verzamelde historische gegevens en familiegeschiedenissen. Selectie en onderzoek
naar de bronnen. Vertelconcert wordt in 2019 herhaald.

Grondtonen - Muzikaal evenement op Dranouter GoneWest 2018
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•
Gerealiseerd: Ja.
Le Vent du Nord, De Temps Antan, WöR, Trio Dhoore. Geschiedenis van het festivalterrein van Dranouter, als voormalig slagveld,
in Muziek, woord en video

• Grondtonen - Slag bij Passendale GoneWest 2017
Gerealiseerd: Ja.
Actie gerealiseerd in 2017

• Grondtonen - Slotevent De Zomer van 18 Ieper GoneWest 2018
Gerealiseerd: Ja.
Marathonvoorstelling van 14u tot 02u op Grote Markt van Ieper met de We Shall Overcome Band olv Wim Opbrouck. Topartiesten
brengen vredesliederen en de strafste GoneWest-creaties. Bvb Einstürzende Neubauten. 8000 aanwezigen.

• Grondtonen - Voortraject De Zomer van 18 GoneWest 2018
Gerealiseerd: Ja.
Prospectie van tientallen artiesten en onderzoek van logistieke inplanting van de marathonvoorstelling op de Grote Markt van Ieper.

• Grondtonen en Lichtfronten - productionele activiteiten m.b.t. muziek en openingsevenementen binnen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Lichtfronten - Waterfront GoneWest 2018
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest 2017 - GoneWest 2018
Gerealiseerd: Ja.

• Operationele Kern GoneWest - werking algemeen
Gerealiseerd: Ja.

• Toegankelijkheid evenementen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Werkingssubsidies evenementen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
Toepassing jaarlijks subsidiereglement (call 2017 - uitvoering 2018)

• ComingWorld/RememberMe - productionele activiteiten m.b.t. beeldjesproject
Gerealiseerd: Ja.
Totstandkoming van de lad-art-installatie met de realisatie van 600.000 beeldjes waarbij elk beeld staat voor een dodelijk
slachtoffer dat op Belgisch grondgebied viel en waarvan ruim 90 % in West-Vlaanderen.

• ComingWorld/RememberMe - communicatiecampagne
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• ComingWorld/RememberMe - eindpresentatie landart-installatie GoneWest zomer 2018
Gerealiseerd: Ja.
Opening van de CWRM-landartinstallatie in het Provinciaal Domein De Palingbeek op 30 maart 2018, 300.000 bezoekers.

• ComingWorld/RememberMe - huur atelier/opslagruimte
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Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• ComingWorld/RememberMe- vergoeding kunstenaar(s)
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Creaties GoneWest West-Vlaamse cultuurmakers
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Stemmen en Plekken - productieluik m.b.t. literaire evenementen binnen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
Realisatie van “Zie ons De Mens” een creatie van Erwin Mortier, Lieve Blancquaert en Currende. Voorstelling tweemaal volledig
uitverkocht in de Priorij van Bethanië. Aankleding van de Priorij.

• Stemmen en Plekken - literaire boekvertaling per editie GoneWest
Gerealiseerd: Ja.
“Student onder de wapenen”, Donald Hankey verschenen in augustus 2018. 5e vertaling in de reeks WOI-meesterwerken nooit
eerder vertaald in het Nederlands.

• Stemmen en Plekken - vergoeding curatorschap
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Investeringssubsidies sites herdenking WOI
Gerealiseerd: Ja.
Alle investeringssubsidiedossiers werden afgerond, een eindrapport werd bezorgd, waarna de laatste uitbetaling van de
investeringssubsidies plaats kon vinden.

• Provinciale investeringen sites herdenking WOI
Gerealiseerd: Ja.
Gerealiseerd in 2018 met het einde van het project GoneWest.

• Ieper, herinrichten cultuurhistorische sites Hill 60 en The Bluff
Gerealiseerd: Ja.
2018170059

Actieplan: Oorlog & Vrede

Een gepland samenwerkingsproject werd niet goedgekeurd, waardoor het budget voornamelijk op samenwerkingsprojecten niet de
vereiste bestedingsgraad behaald heeft. Daarnaast werden minder nieuwe projecten geïnitieerd gezien we op het einde van de
herdenkingsperiode zaten en er nog geen duidelijkheid was over de toekomstige richting van de cel Oorlog en Vrede. Enkele acties
zoals de ontsluiting van het geoloket Luchtofotografie WOI werden uitgesteld naar het volgende jaar. Ten slotte werden de
investeringen voor het onderhoud van eigen erfgoed niet uitgevoerd in 2018.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

288.845,71 €

59.523,12 €

489.750,00 €

35.588,92 €

389.250,00 €

23.972,92 €

I

0,00 €

0,00 €

14.500,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Oorlog&Vrede
Gerealiseerd: Ja.
Er werden geen nieuwe iPads in de tabletkoffer noch nieuwe tablets aangekocht omdat ze allemaal nog in orde en up to date zijn.

• Oorlog en Vrede - eigen werking
Gerealiseerd: Ja.
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"In 2018 vond CWRM plaats, waarbij we de vele gidsbeurten gedeeltelijk bekostigd hebben. Het andere gedeelte werd door
Toerisme Ieper voorzien.
Er werd promotionele ruimte voorzien op het succesvolle evenement 24 uur wakker voor vrede van de Vredeswakes en op
verschillende concerten naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog (in Harelbeke, Izegem en Kuurne).
In 2018 werd het drukwerk voorzien voor de Last Post Association naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand.
Conform de overeenkomst met vzw Westhoek werd de website WO1.be deels bekostigd en dit voor de laatste keer."

• Oorlog en Vrede - landschap en erfgoed
Gerealiseerd: Ja.
"De jaarlijkse bijdrage in het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie werd opnieuw voorzien, wat resulteerde
in de tentoonstelling 'Sporen van de Oorlog. Archeologie van WOI.' in het In Flanders Fields Museum.
Voor enkele laatste infoborden WOI werd de vertaling voorzien.
In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek werden frontbomen aangeplant in Ieper, Langemark-Poelkapelle en LoReninge. De helft werd op budget Oorlog & Vrede betaald, de andere helft door de betrokken gemeenten. "

• Oorlog en Vrede - samenwerkingsprojecten
Gerealiseerd: Ja.
"De bijdragen zoals vastgelegd in de overeenkomst voor de inventarissoftware binnen het project TransMusSites werd voorzien.
In 2018 werd de provincie co-producten van de theaterproductie van Oorlog en Terpentijn.
De provincie werkte samen voor het educatieve project Zon Dag Kind van TarTarT vzw, waarbij kinderen leren omgaan met een
trauma. Dit resulteerde in een bundel waarbij kinderen op WOI locaties hetzelfde traject kunnen afleggen.
We werkten samen met Mesen Peace Village aan het project 18 in 18, waarbij 62 jongeren uit 38 landen naar West-Vlaanderen
kwamen om te reflecteren over en te werken aan vrede."

• Oorlog en Vrede - vredeseducatie
Gerealiseerd: Ja.
"In 2018 werden scholen die een goed project rond WOI organiseerden opnieuw beloond voor hun inspanningen. De prijsuitreiking
ging door in het provinciehuis Boeverbos in Brugge.
Tijdens de Open Summer of Code werd door studenten een vervolg gebreid aan snipstory, een interactieve tool, waarbij leerlingen
aan de slag gaan met erfgoed.
Een standbeeld van Jérome Seynhaeve werd onthuld.
De bestaande educatieve WOI producten werden verder onderhouden en waar nodig kregen ze een kleine update.
Er werden naar aanleiding van de theaterbewerking van Oorlog en Terpentijn opnieuw drie Memorydates georganiseerd. Deze
ontmoetingsdagen gingen door in Molenbeek, werden opnieuw begeleid door Goodplanet Belgium en er werden opnieuw filmpjes
gemaakt door het Peloton. Needcompany zal de filmpjes gebruiken in hun communicatie en denkt na over een vervolgtraject van dit
educatieve project."
2018170101

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

617.696,67 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
649.479,59 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Gone West
Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan monumentenwacht
Gerealiseerd: Ja.

Erfgoed
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0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
649.479,59 €

0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

5.664.678,69 €

140.142,12 €

7.688.776,83 €

512.643,92 €

6.999.408,53 €

423.972,92 €

316.798,25 €

0,00 €

333.838,91 €

0,00 €

563.925,13 €

0,00 €

5.981.476,94 €

140.142,12 €

8.022.615,74 €

512.643,92 €

7.563.333,66 €

423.972,92 €
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Wonen
2018170020

21.01 Werken aan een leefbare woonomgeving
Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

2018170056

Voor de regionale woonprogramma's en voor het opstarten van een provinciale woonregie bevonden we ons respectievelijk in een
onderzoeksfase en haalbaarheidsstudie. De (initieel) gebudgetteerde middelen hiertoe zijn grotendeels onbesteed gebleven.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

E

344.139,00 €

409,55 €

1.140.000,00 €

0,00 €

1.125.000,00 €

0,00 €

I

559.456,53 €

0,00 €

758.442,04 €

0,00 €

2.750.000,00 €

0,00 €

• Opstarten van een provinciale Woonregie
Gerealiseerd: Ja Maar.
Er werd in 2018 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd omtrent een provinciaal woonbedrijf.

• Aanbieden van nachtopvang bij (tijdelijke) woningnood
Gerealiseerd: Ja.
De 4 winter/nachtopvanginitiatieven in de provincie West-Vlaanderen werden ondersteund. De initiatieven met capaciteit zijn: 't Sas
Brugge (18 bedden), OCMW Oostende (32 bedden), OCMW Roeselare (13 bedden) en CAW Zuid West-Vlaanderen Kortrijk (20
bedden).

• Ontwikkelen en implementeren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar en kwaliteitsvol
(samen)wonen

Gerealiseerd: Ja.
Voor het bewonerscongres van VIVAS (Vlaams netwerk sociale huurders) werd net zoals bij de vorig editie (2013) in WestVlaanderen visibiliteit voor het provinciebestuur aangekocht.
Er werd een een samenwerkingsovereenkomst opgestart met OCMW Wervik mbt het pilootproject 'groepswonen voor senioren' en
met W13 ikv 'toegankelijke woonmarkt voor kwestbare doelgroepen' met het oog op het distilleren van een bruikbaar en
overdraagbaar en opschaalbaar instrument/draaiboek uit beide projecten.

• Stimuleren van nieuwe woonvormen en uitvoeren van regioprogramma's wonen
Gerealiseerd: Ja Maar.
Het initiële budget is onbesteed gebleven omdat we ons voor de regionale woonprogramma's in een onderzoeksfase bevinden, wat
ervoor zorgt dat er nog geen investeringen hebben plaatsgevonden.

• Uitvoeren van engagementen infrastructuursubsidies wonen
Gerealiseerd: Ja.
In uitvoering van het geldende provinciaal reglement werd het (verhoogde) budget ook quasi volledig besteed. We komen uit op net
geen 60 nieuwe aanvraagdossiers voor 2018.
2018170100

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling
Woonbeleid:
-1 deskundige op 1/1/18 bevordering van deskundige naar adj-adv
- die functie adj-adv was begroot vanaf 1/1/18 omdat het een combinatieprocedure was
- de vorige functie van die deskundige werd niet meer ingevuld

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

239.725,13 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
271.759,75 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan woonbeleid
Gerealiseerd: Ja.
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0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
271.759,75 €

0,00 €
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Wonen

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
I
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

583.864,13 €

409,55 €

1.411.759,75 €

0,00 €

1.396.759,75 €

0,00 €

559.456,53 €

0,00 €

758.442,04 €

0,00 €

2.750.000,00 €

0,00 €

1.143.320,66 €

409,55 €

2.170.201,79 €

0,00 €

4.146.759,75 €

0,00 €
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Beleidsondersteunende data
2018170023

22.01 Verzamelen van beleidsondersteunende data

2018170061

Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses

Binnen het Interregprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen werd het project Transstat ingediend. Dit project werd positief
onthaald op de stuurgroep, maar zal - anders dan oorspronkelijk voorzien - pas in 2019 goedgekeurd worden. De resterende
middelen op dit actieplan waren voorzien als projectbudget voor Transstat.

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
40.992,17 €

E

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
88.700,00 €

0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
92.200,00 €

0,00 €

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor sociale planning
Gerealiseerd: Ja.

• Opmaken van beleidsondersteunende analyses en advies op maat van interne en externe klanten
Gerealiseerd: Ja.
In 2018 hebben we 145 vragen maatwerk beantwoord. 40% van de vragen werd door OCMW/gemeente gesteld, bijna 1 op 5 van de
vragen betreffen vragen van provinciale collega’s.
Vragen mbt demografie (algemeen en verder verfijnd naar jongeren en ouderen) komen het vaakst voor. Op dit terrein hebben we
veel expertise en beschikken we ook over de meest uitgebreide databank, zowel inhoudelijk, actueel en geografisch divers.
Het opmaken van wijkprofielen (vanuit een combinatie van data waarover we beschikken) zijn vaak terugkerende vragen.
De kansarmoedeatlas is door lokale besturen een zeer gewaardeerd beleidsinstrument, vandaar dat ook in 2018 dit een veel
bevraagd thema was.
De beschikbaarheid van Provincies.incijfers stelt ons in staan om kleine of eenvoudige vragen te kanaliseren naar dit kanaal. Dat
geeft meer tijd voor complexere vragen.
In 2016-2017 hebben we de methodiek voor meten van kwetsbaarheid bij ouderen op punt gezet. Dit blijkt voor ocmw’s een
waardevol instrument in het bereiken van deze doelgroep. In een 5tal gemeenten hebben we de analyse gemaakt.
Tot slot hebben we in 2018 het Europees project TransStat uitgeschreven, met de bedoeling om het structurele aanbod van cijfers
ook uit te breiden met grensoverschrijdende data.

• Verzamelen van beleidsondersteunende data
Gerealiseerd: Ja.
"deze actie bestaat uit twee onderdelen, enerzijds de interprovinciale samenwerking, en anderzijds de mogelijkheid tot uitbesteding
van budget voor onderzoek.
In het kader van de interprovinciale samenwerking werd verder geïnvesteerd in het uitbouwen van de databank met beschikbare
gegevens (nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Energie Agentschap) ook voor grondgebonden thema's.Een tweede
output van de interprovinciale samenwerking is de verdere uitbouw van Provincies in cijfers. De concrete realisaties voor 2018
betreffen naast toevoegen van nieuwe thema's, de realisatie van het dashboard, de opmaak van themafiches economie, wonen,
kansarmoede, de ontsluiting van de feitenfiche detailhandel en het beschikbaar stellen van data op statistisch sectorniveau.
Op vlak van onderzoek werd in 2018 de studie 'uitrustingsniveau van de gemeenten in Vlaanderen' uitgevoerd."
2018170103

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E

382.346,95 €

0,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
391.147,28 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sociale planning
Gerealiseerd: Ja.

Beleidsondersteunende data
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0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
351.147,28 €

0,00 €
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Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
E
Totaal

E
I
A
Totaal

Totaal Hoofdstuk
Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten

423.339,12 €

0,00 €

479.847,28 €

0,00 €

443.347,28 €

0,00 €

423.339,12 €

0,00 €

479.847,28 €

0,00 €

443.347,28 €

0,00 €

Jaarrekening
Uitgaven Ontvangsten

Totalen
Eindbudget
Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten

133.608.323,24 €

161.481.115,44 €

147.004.788,44 €

156.239.678,01 €

149.232.279,93 €

154.325.121,30 €

40.814.247,43 €

8.760.108,17 €

51.612.685,67 €

10.452.279,75 €

52.541.204,49 €

9.390.521,38 €

16.415.406,03 €

16.047.359,81 €

16.423.458,17 €

16.052.409,81 €

14.171.458,17 €

19.071.900,00 €

190.837.976,70 €

186.288.583,42 €

215.040.932,28 €

182.744.367,57 €

215.944.942,59 €

182.787.542,68 €
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BN2

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Beleidsnota bij de jaarrekening 2018
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7.095.118

16.425.729

Exploitatie

6.346.606

4.587.040

1.759.567

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

6.346.606

Gebiedsgerichte Werking

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

7.348.196

23.773.925

Investeringen

23.773.925

Ondersteunende diensten

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

6.902.044

Investeringen

13.997.162

Exploitatie

13.997.162

Bestuurlijke Organisatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Uitgaven

16.850

518.590

535.440

535.440

1.113.637

648.233

1.761.870

1.761.870

29.420

299.829

329.249

329.249

Ontvangsten

Jaarrekening

-1.742.717

-4.068.450

-5.811.166

-5.811.166

-6.234.559

-15.777.496

-22.012.055

-22.012.055

-7.065.698

-6.602.215

-13.667.913

-13.667.913

Saldo

2.489.050

5.006.417

7.495.467

7.495.467

8.170.447

18.270.022

26.440.470

26.440.470

7.095.940

7.542.972

14.638.912

14.638.912

Uitgaven

526.085

526.085

526.085

1.369.249

566.046

1.935.295

1.935.295

63.600

235.732

299.332

299.332

Ontvangsten

Eindbudget
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-2.489.050

2.506.117

4.943.661

7.449.778

-6.969.382
-4.480.333

7.449.778

11.070.000

-6.969.382

-6.801.198

-17.703.976

29.541.978
18.471.977

29.541.978

-24.505.175

193.940

7.524.626

7.718.566

7.718.566

Uitgaven

-24.505.175

-7.032.340

-7.307.239

-14.339.579

-14.339.579

Saldo

1.183.530

457.777

1.641.307

1.641.307

4.767.836

639.601

5.407.437

5.407.437

63.600

140.078

203.678

203.678

Ontvangsten

Initieel budget

-1.322.587

-4.485.884

-5.808.471

-5.808.471

-6.302.165

-17.832.376

-24.134.541

-24.134.541

-130.340

-7.384.548

-7.514.888

-7.514.888

Saldo
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11.512.652

Investeringen

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

79.371

2.049.429

Investeringen

2.128.800

Exploitatie

2.128.800

786.305

9.258.732

10.045.037

10.045.037

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ruimtelijke Ordening

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Toerisme en Recreatie

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

500.000

17.314.993

Exploitatie

Andere

29.327.645

29.327.645

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Milieu, Landschap en Natuur

Uitgaven

129.284

129.284

129.284

649.730

5.020.836

5.670.566

5.670.566

Ontvangsten

Jaarrekening

-79.371

-1.920.144

-1.999.516

-1.999.516

-786.305

-9.258.732

-10.045.037

-10.045.037

-500.000

-10.862.922

-12.294.158

-23.657.080

-23.657.080

Saldo

456.778

2.213.197

2.669.974

2.669.974

1.938.075

9.296.441

11.234.515

11.234.515

500.000

13.973.537

18.429.306

32.902.842

32.902.842

Uitgaven

197.501

197.501

197.501

1.126.491

5.488.026

6.614.518

6.614.518

Ontvangsten

Eindbudget
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-456.778

603.842

2.623.076

3.226.918

-2.472.474
-2.015.696

3.226.918

2.105.000

-2.472.474

-1.938.075

-9.296.441

11.310.283
9.205.283

11.310.283

-11.234.515

500.000

13.998.506

18.841.366

33.339.872

33.339.872

Uitgaven

-11.234.515

-500.000

-12.847.046

-12.941.279

-26.288.325

-26.288.325

Saldo

180.999

180.999

180.999

559.055

4.861.457

5.420.512

5.420.512

Ontvangsten

Initieel budget

-603.842

-2.442.077

-3.045.919

-3.045.919

-2.105.000

-9.205.283

-11.310.283

-11.310.283

-500.000

-13.439.452

-13.979.908

-27.919.360

-27.919.360

Saldo
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3.005.073

Investeringen

1.890
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Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

230.271

7.866.698

Investeringen

8.098.859

Exploitatie

8.098.859

15.913.191

103.235

2.457.304

18.473.730

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Personeel

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Algemene Financiering

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

18.473.730

2.064.860

Exploitatie

Andere

5.069.933

5.069.933

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

Uitgaven

-1.200

1.520

1.005.592

1.005.912

1.005.912

15.999.250

6.283.529

143.075.100

165.357.880

165.357.880

528.452

138.995

667.447

667.447

Ontvangsten

Jaarrekening

-3.090

-228.751

-6.861.106

-7.092.946

-7.092.946

86.059

6.180.295

140.617.796

146.884.149

146.884.149

-2.476.621

-1.925.866

-4.402.486

-4.402.486

Saldo

2.500

271.847

8.791.862

9.066.208

9.066.208

15.915.958

103.235

3.154.157

19.173.350

19.173.350

5.601.272

2.332.310

7.933.582

7.933.582

Uitgaven

1.500

993.062

994.562

994.562

15.999.250

6.326.379

137.500.322

159.825.952

159.825.952

604.936

138.995

743.930

743.930

Ontvangsten

Eindbudget
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-2.500

-270.347

-7.798.800

-8.071.646

-8.071.646

83.292

6.223.144

134.346.165

140.652.601

140.652.601

-4.996.337

-2.193.315

-7.189.652

-7.189.652

Saldo

128.576

2.500

236.390

9.484.849

9.723.739

9.723.739

13.663.958

3.371.819

17.035.777

17.035.777

1.500

1.003.062

1.004.562

1.004.562

19.000.000

136.767.219

155.767.219

155.767.219

1.461.034

2.276.214
4.062.528

1.589.611

1.589.611

Ontvangsten

6.338.743

6.338.743

Uitgaven

Initieel budget

-2.500

-234.890

-8.481.787

-8.719.177

-8.719.177

5.336.042

133.395.400

138.731.442

138.731.442

-2.601.494

-2.147.638

-4.749.132

-4.749.132

Saldo
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Andere

3.009.172

Exploitatie

590

Exploitatie
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Andere

Investeringen

590

878.745

9.986.403

10.865.148

10.865.738

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Onderwijs

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

440.471

3.449.643

Investeringen

3.449.643

Specifieke Voorzieningen

9.814

9.814

3.801

8.547.855

8.551.657

8.561.471

273.977

273.977

273.977

1.150

325

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

135

317.594

318.879

318.879

Ontvangsten

800

4.166.750

Exploitatie

Investeringen

4.167.875

4.167.875

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

Uitgaven

Jaarrekening

9.224

9.224

-874.944

-1.438.548

-2.313.492

-2.304.267

-440.471

-2.735.195

-3.175.666

-3.175.666

825

-665

-3.849.156

-3.848.995

-3.848.995

Saldo

1.000

1.000

927.654

10.479.996

11.407.649

11.408.649

507.915

3.093.495

3.601.410

3.601.410

5.000

5.000

4.485.739

4.495.739

4.495.739

Uitgaven

3.801

8.244.515

8.248.317

8.248.317

276.818

276.818

276.818

5.000

134.000

139.000

139.000

Ontvangsten

Eindbudget
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-1.000

-1.000

-923.853

-2.235.480

-3.159.333

-3.160.333

-507.915

-2.816.677

3.689.344

1.025.675

9.892.373

10.918.048

10.918.048

612.374

3.076.971

3.689.344

-3.324.592

5.000

5.000

4.475.739

4.485.739

4.485.739

Uitgaven

-3.324.592

-5.000

-4.351.739

-4.356.739

-4.356.739

Saldo

7.774.947

7.774.947

7.774.947

245.058

245.058

245.058

5.000

315.000

320.000

320.000

Ontvangsten

Initieel budget

-1.025.675

-2.117.426

-3.143.101

-3.143.101

-612.374

-2.831.913

-3.444.286

-3.444.286

-5.000

-4.160.739

-4.165.739

-4.165.739

Saldo
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Landbouw en Visserij

385.100

Investeringen
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Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

865.643

1.250.743

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Veiligheid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

1.250.743

2.278.843

Investeringen

Andere

9.459.779

11.738.622

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Integraal Waterbeleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

11.738.622

2.381.389

Andere

9.437.637

Investeringen

11.819.027

11.819.027

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Uitgaven

62.094

62.094

62.094

133.034

19.348

152.382

152.382

135.363

135.363

135.363

Ontvangsten

Jaarrekening

-385.100

-803.548

-1.188.648

-1.188.648

-2.145.809

-9.440.431

-11.586.240

-11.586.240

-2.381.389

-9.302.274

-11.683.664

-11.683.664

Saldo

585.100

866.596

1.451.696

1.451.696

3.120.377

9.898.463

13.018.840

13.018.840

2.595.644

9.640.647

12.236.291

12.236.291

Uitgaven

60.000

60.000

60.000

956.323

30

956.353

956.353

116.770

116.770

116.770

Ontvangsten

Eindbudget
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-585.100

685.100

886.115

1.571.215

-1.391.696
-806.596

1.571.215

3.568.500

-1.391.696

-2.164.054

-9.898.433

12.994.963
9.426.463

12.994.963

-12.062.487

5.504.110

9.869.910

15.374.020

15.374.020

Uitgaven

-12.062.487

-2.595.644

-9.523.878

-12.119.521

-12.119.521

Saldo

60.000

60.000

60.000

753.966

30

753.996

753.996

25.179

25.179

25.179

Ontvangsten

Initieel budget

-685.100

-826.115

-1.511.215

-1.511.215

-2.814.534

-9.426.433

-12.240.966

-12.240.966

-5.504.110

-9.844.731

-15.348.841

-15.348.841

Saldo
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Andere
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Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

236.435

1.512.901

Investeringen

1.749.335

Exploitatie

1.749.335

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Erediensten

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

84.741

8.169.194

8.084.454

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

8.169.194

Externe Relaties en NoordZuid-Beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

1.331.683

11.486.283

Exploitatie

Investeringen

12.817.966

12.817.966

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Economie en
Streekontwikkeling

Uitgaven

48.160

48.160

48.160

1.106.341

1.106.341

1.106.341

31.717

31.717

31.717

Ontvangsten

Jaarrekening

48.160

-236.435

-1.512.901

-1.701.175

-1.701.175

-84.741

-6.978.113

-7.062.853

-7.062.853

-1.331.683

-11.454.566

-12.786.249

-12.786.249

Saldo

238.628

1.516.406

1.755.034

1.755.034

97.507

10.418.419

10.515.927

10.515.927

2.342.400

11.986.961

14.329.361

14.329.361

Uitgaven

48.160

48.160

48.160

1.207.459

1.207.459

1.207.459

41.672

41.672

41.672

Ontvangsten

Eindbudget
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48.160

-238.628

-1.516.406

-1.706.874

-1.706.874

-97.507

-9.210.960

12.558.289

-9.308.467

38.900

1.504.312

1.543.212

1.543.212

119.370

12.438.919

12.558.289

66.900

66.900

66.900

1.171.128

1.171.128

1.171.128

600.000

131.036

12.079.091
2.891.927

731.036

731.036

Ontvangsten

14.971.018

14.971.018

Uitgaven

-9.308.467

-2.342.400

-11.945.288

-14.287.688

-14.287.688

Saldo

Initieel budget

66.900

-38.900

-1.504.312

-1.476.312

-1.476.312

-119.370

-11.267.791

-11.387.161

-11.387.161

-2.291.927

-11.948.055

-14.239.982

-14.239.982

Saldo
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559.457

Investeringen

423.339

423.339

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie
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40.814.247

133.608.323

Investeringen

190.837.977

Totalen

Exploitatie

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

Investeringen

423.339

Beleidsondersteunende Data

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

583.864

1.143.321

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Wonen

Andere

1.143.321

27.508

Exploitatie

Investeringen

27.508

Overig beleid

Andere

316.798

5.637.170

Exploitatie

Investeringen

5.953.969

5.981.477

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Erfgoed

Uitgaven

8.760.108

161.481.115

186.288.583

410

410

410

140.142

140.142

140.142

Ontvangsten

Jaarrekening

-32.054.139

27.872.792

-4.549.393

-423.339

-423.339

-423.339

-559.457

-583.455

-1.142.911

-1.142.911

-27.508

-27.508

-316.798

-5.497.028

-5.813.827

-5.841.335

Saldo

51.612.686

147.004.788

215.040.932

479.847

479.847

479.847

758.442

1.411.760

2.170.202

2.170.202

27.508

27.508

333.839

7.661.269

7.995.107

8.022.616

Uitgaven

10.452.280

156.239.678

182.744.368

512.644

512.644

512.644

Ontvangsten

Eindbudget
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-41.160.406

9.234.890

-32.296.565

52.541.204

149.232.280

215.944.943

443.347

443.347

-479.847
-479.847

443.347

2.750.000

-479.847

-758.442

-1.411.760

4.146.760
1.396.760

4.146.760

-2.170.202

563.925

6.999.409

7.563.334

7.563.334

Uitgaven

-2.170.202

-27.508

-27.508

-333.839

-7.148.625

-7.482.464

-7.509.972

Saldo

9.390.521

154.325.121

182.787.543

423.973

423.973

423.973

Ontvangsten

Initieel budget

-43.150.683

5.092.841

-33.157.400

-443.347

-443.347

-443.347

-2.750.000

-1.396.760

-4.146.760

-4.146.760

-563.925

-6.575.436

-7.139.361

-7.139.361

Saldo
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16.415.406

Uitgaven
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Andere

16.047.360

Ontvangsten

Jaarrekening
-368.046

Saldo
16.423.458

Uitgaven
16.052.410

Ontvangsten

Eindbudget
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-371.048

Saldo
14.171.458

Uitgaven
19.071.900

Ontvangsten

Initieel budget
4.900.442

Saldo
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Provincie West-Vlaanderen

BN3

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Beleidsnota bij de jaarrekening 2018
Financiële toestand 2018
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Overige transacties

3.

3.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.

Overige transacties

b. Niet-periodieke terugvorderingen

a. Periodieke terugvorderingen

Op te nemen leningen en leasings

1.

B. Ontvangsten

Toegestane leningen

b. Niet-periodieke aflossingen

a. Periodieke aflossingen

Aflossing financiële schulden

2.

1.
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10.452.280
-371.048
16.423.458

8.760.108
-368.046
16.415.406

-32.296.565
112.690.812
80.394.247
4.360.849
4.210.849
150.000
0
76.033.398

-4.549.393
112.690.812
108.141.419
4.360.849
4.210.849
150.000
0
103.780.570

4.250

0

48.160

48.160

400

0

46.960

46.960

16.000.000

16.052.410

16.047.360
16.000.000

5.000

502.500

2.700.000

325

501.890

2.700.000

13.213.191

13.215.958

15.915.958

51.612.686

40.814.247

15.913.191

-41.160.406

-32.054.139

Overige

2.

0

19.567.207

0

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

1.c

0

19.017.650

0

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

IV.
V.
VI.
VII.

156.239.678

161.481.115
142.463.466

147.004.788

133.608.323

136.672.471

9.234.890

Eindbudget
27.872.792

Jaarrekening

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.a Belastingen en boetes

Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

II.

I.

RESULTAAT OP KASBASIS

J : De financiële toestand
Initieel budget

65.010.444

0

150.000

5.861.149

6.011.149

71.021.593

104.178.993

-33.157.400

5.000

0

66.900

66.900

19.000.000

19.071.900

5.000

502.500

0

13.663.958

13.663.958

14.171.458

4.900.442

9.390.521

52.541.204

-43.150.683

18.385.753

0

0

135.939.368

154.325.121

149.232.280

5.092.841

- 125 -

144.636.995

131.426.482

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

Nettokosten van de schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

2.

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

Kosten van de schulden

1.

B. Nettokosten van schulden

Periodieke aflossingen van schulden

1.

A. Netto-aflossingen van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

Exploitatie-uitgaven

1.

13.167.798

13.166.231

0

0

2.367.793

2.367.793

2.181.842
2.181.842

48.160

46.960

13.215.958

15.535.592

15.348.073

13.213.191

0

2.367.793

2.367.793

0

2.181.842

2.181.842

147.004.788

156.239.678

161.481.115

A. Exploitatieontvangsten
133.608.323

11.602.683

30.054.634

I.

Financieel draagvlak (A-B)

-3.932.909

Eindbudget
14.706.561

Jaarrekening

Autofinancieringsmarge (I-II)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

J : De financiële toestand
Initieel budget

0

2.532.266

2.532.266

66.900

13.663.958

13.597.058

16.129.324

0

2.532.266

2.532.266

149.232.280

146.700.014

154.325.121

7.625.107

-8.504.217

- 126 -

Deel II: Financiële nota
Financiële nota bij de jaarrekening 2018 (FN)

- 127 -

- 128 -

Provincie West-Vlaanderen

FN1

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Exploitatierekening 2018
(Totaal)

- 129 -

- 130 -

648.233
518.590
5.020.836

16.425.729

4.587.040

17.314.993

Ondersteunende diensten

Gebiedsgerichte Werking

-1.920.144

129.284
138.995

143.075.100
1.005.592
317.594

2.049.429

2.064.860

2.457.304

7.866.698

4.166.750

Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

Algemene Financiering

Personeel

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

-5.524.537

-423.339
27.872.792

19.348
62.094
31.717

1.106.341

140.142
410

9.459.779

865.643

11.486.283

8.084.454

1.512.901

5.664.679

583.864

423.339

133.608.323

Integraal Waterbeleid

Externe Relaties en NoordZuid-Beleid

Erediensten

Erfgoed

Wonen

Beleidsondersteunende Data

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

Totalen

Economie en
Streekontwikkeling

161.481.115

-1.512.901

135.363

9.437.637

Landbouw en Visserij

Veiligheid

8.557.670

9.986.993

Onderwijs

-583.455

-6.978.113

-11.454.566

-803.548

-9.440.431

-9.302.274

-1.429.323

273.977

3.009.172

Specifieke Voorzieningen

-2.735.195

-3.849.156

-6.861.106

140.617.796

-1.925.866

-9.258.732

9.258.732

-12.294.158

-4.068.450

-15.777.496

-6.602.215

Saldo

Toerisme en Recreatie

Milieu, Landschap en Natuur

Bestuurlijke Organisatie

299.829

Ontvangsten

6.902.044

Uitgaven

Jaarrekening

147.004.788

479.847

1.411.760

7.688.777

1.516.406

10.418.419

11.986.961

866.596

9.898.463

9.640.647

10.480.996

3.093.495

4.485.739

8.791.862

3.154.157

2.332.310

2.213.197

9.296.441

18.429.306

5.006.417

18.270.022

7.542.972

Uitgaven

Eindbudget

156.239.678

512.644

1.207.459

41.672

60.000

30

116.770

8.244.515

276.818

134.000

993.062

137.500.322

138.995

197.501

5.488.026

526.085

566.046

235.732

Ontvangsten

J2 : De exploitatierekening 2018

9.234.890

-479.847

-1.411.760

-7.176.133

-1.516.406

-9.210.960

-11.945.288

-806.596

-9.898.433

-9.523.878

-2.236.480

-2.816.677

-4.351.739

-7.798.800

134.346.165

-2.193.315

-2.015.696

-9.296.441

-12.941.279

-4.480.333

-17.703.976

-7.307.239

Saldo

149.232.280

443.347

1.396.760

6.999.409

1.504.312

12.438.919

12.079.091

886.115

9.426.463

9.869.910

9.892.373

3.076.971

4.475.739

9.484.849

3.371.819

2.276.214

2.623.076

9.205.283

18.841.366

4.943.661

18.471.977

7.524.626

Uitgaven

154.325.121

423.973

1.171.128

131.036

60.000

30

25.179

7.774.947

245.058

315.000

1.003.062

136.767.219

128.576

180.999

4.861.457

457.777

639.601

140.078

Ontvangsten

Initieel budget

5.092.841

-443.347

-1.396.760

-6.575.436

-1.504.312

-11.267.791

-11.948.055

-826.115

-9.426.433

-9.844.731

-2.117.426

-2.831.913

-4.160.739

-8.481.787

133.395.400

-2.147.638

-2.442.077

-9.205.283

-13.979.908

-4.485.884

-17.832.376

-7.384.548

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN2

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Exploitatierekening 2018
(Niet-verzelfstandigde diensten)

- 131 -

- 132 -

648.233
518.590
3.441.178

16.425.729

4.587.040

14.790.623

Ondersteunende diensten

Gebiedsgerichte Werking

-1.920.144

129.284
138.995

143.075.100
600.476
317.594

2.049.429

2.064.860

2.457.304

7.042.721

4.166.750

Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

Algemene Financiering

Personeel

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

-5.524.537

-423.339
29.236.367

19.348
62.094
31.717

1.106.341

140.142
410

9.459.779

865.643

11.486.283

8.084.454

1.512.901

5.664.679

583.864

423.339

130.259.976

Integraal Waterbeleid

Externe Relaties en NoordZuid-Beleid

Erediensten

Erfgoed

Wonen

Beleidsondersteunende Data

-583.455

-6.978.113

-11.454.566

-803.548

-9.440.431

-9.302.274

143.566.093

479.847

1.411.760

7.688.777

1.516.406

10.418.419

11.986.961

866.596

9.898.463

9.640.647

10.480.996

3.093.495

4.485.739

7.954.773

3.154.157

2.332.310

2.213.197

9.296.441

15.827.698

5.006.417

18.270.022

7.542.972

Uitgaven

Provincie West-Vlaanderen / Niet verzelfstandigde diensten / Jaarrekening 2018

Totalen

Economie en
Streekontwikkeling

159.496.342

-1.512.901

135.363

9.437.637

Landbouw en Visserij

Veiligheid

8.557.670

9.986.993

Onderwijs

-1.429.323

273.977

3.009.172

Specifieke Voorzieningen

-2.735.195

-3.849.156

-6.442.244

140.617.796

-1.925.866

-9.258.732

9.258.732

-11.349.444

-4.068.450

-15.777.496

-6.602.215

Saldo

Toerisme en Recreatie

Milieu, Landschap en Natuur

Bestuurlijke Organisatie

299.829

Ontvangsten

6.902.044

Uitgaven

Jaarrekening

Eindbudget

153.895.781

512.644

1.207.459

41.672

60.000

30

116.770

8.244.515

276.818

134.000

580.562

137.500.322

138.995

197.501

3.556.629

526.085

566.046

235.732

Ontvangsten

J2 : De exploitatierekening 2018

10.329.688

-479.847

-1.411.760

-7.176.133

-1.516.406

-9.210.960

-11.945.288

-806.596

-9.898.433

-9.523.878

-2.236.480

-2.816.677

-4.351.739

-7.374.211

134.346.165

-2.193.315

-2.015.696

-9.296.441

-12.271.069

-4.480.333

-17.703.976

-7.307.239

Saldo

145.859.361

443.347

1.396.760

6.999.409

1.504.312

12.438.919

12.079.091

886.115

9.426.463

9.869.910

9.892.373

3.076.971

4.475.739

8.672.760

3.371.819

2.276.214

2.623.076

9.205.283

16.280.536

4.943.661

18.471.977

7.524.626

Uitgaven

151.944.641

423.973

1.171.128

131.036

60.000

30

25.179

7.774.947

245.058

315.000

590.562

136.767.219

128.576

180.999

2.893.477

457.777

639.601

140.078

Ontvangsten

Initieel budget

6.085.280

-443.347

-1.396.760

-6.575.436

-1.504.312

-11.267.791

-11.948.055

-826.115

-9.426.433

-9.844.731

-2.117.426

-2.831.913

-4.160.739

-8.082.198

133.395.400

-2.147.638

-2.442.077

-9.205.283

-13.387.058

-4.485.884

-17.832.376

-7.384.548

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN3

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Exploitatierekening 2018
(IVA SDP)

- 133 -

- 134 -

405.116

823.977

Totalen

-418.861

-418.861

Saldo

Provincie West-Vlaanderen / IVA Sociale Dienst / Jaarrekening 2018

405.116

823.977

Ontvangsten

Personeel

Uitgaven

Jaarrekening

837.089

837.089

Uitgaven

Eindbudget

412.500

412.500

Ontvangsten

J2 : De exploitatierekening 2018

-424.589

-424.589

Saldo
812.089

812.089

Uitgaven
412.500

412.500

Ontvangsten

Initieel budget

-399.589

-399.589

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN4

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Exploitatierekening 2018
(IVA ZNP)

- 135 -

- 136 -

1.579.657

2.524.370

Totalen

-944.713

-944.713

Saldo

Provincie West-Vlaanderen / IVA Zwin Natuur Park / Jaarrekening 2018

1.579.657

2.524.370

Ontvangsten

Milieu, Landschap en Natuur

Uitgaven

Jaarrekening

2.601.607

2.601.607

Uitgaven

Eindbudget

1.931.397

1.931.397

Ontvangsten

J2 : De exploitatierekening 2018

-670.210

-670.210

Saldo
2.560.830

2.560.830

Uitgaven
1.967.980

1.967.980

Ontvangsten

Initieel budget

-592.850

-592.850

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN5

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
2018
(Totaal)

- 137 -

- 138 -

1.113.637
16.850
649.730

7.348.196

1.759.567

11.512.652

Ondersteunende diensten

Gebiedsgerichte Werking

6.283.529
1.520
135

103.235

230.271

800

Algemene Financiering

Personeel

-236.435
-316.798
-559.457

236.435

316.798

559.457

Erediensten

Erfgoed

Wonen

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

Totalen

Beleidsondersteunende Data
-32.054.139

-84.741

84.741

Externe Relaties en NoordZuid-Beleid

8.760.108

-1.331.683

1.331.683

Economie en
Streekontwikkeling

40.814.247

-385.100

Veiligheid

385.100

-2.145.809

2.278.843

Integraal Waterbeleid

133.034

-2.381.389

2.381.389

-874.944

878.745

Onderwijs

Landbouw en Visserij

-440.471

440.471

-665

-228.751

Specifieke Voorzieningen

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden
3.801

-2.476.621

528.452

3.005.073

6.180.295

-79.371

79.371

Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

-786.305

786.305

-10.862.922

-1.742.717

-6.234.559

-7.065.698

Saldo

Toerisme en Recreatie

Milieu, Landschap en Natuur

29.420

7.095.118

Ontvangsten

Bestuurlijke Organisatie

Uitgaven

Jaarrekening

51.612.686

758.442

333.839

238.628

97.507

2.342.400

585.100

3.120.377

2.595.644

927.654

507.915

5.000

271.847

103.235

5.601.272

456.778

1.938.075

13.973.537

2.489.050

8.170.447

7.095.940

Uitgaven

10.452.280

956.323

3.801

1.500

6.326.379

604.936

1.126.491

1.369.249

63.600

Ontvangsten

Eindbudget

-41.160.406

-758.442

-333.839

-238.628

-97.507

-2.342.400

-585.100

-2.164.054

-2.595.644

-923.853

-507.915

-5.000

-270.347

6.223.144

-4.996.337

-456.778

-1.938.075

-12.847.046

-2.489.050

-6.801.198

-7.032.340

Saldo

52.541.204

2.750.000

563.925

38.900

119.370

2.891.927

685.100

3.568.500

5.504.110

1.025.675

612.374

5.000

236.390

4.062.528

603.842

2.105.000

13.998.506

2.506.117

11.070.000

193.940

Uitgaven

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

9.390.521

600.000

753.966

1.500

1.461.034

559.055

1.183.530

4.767.836

63.600

Ontvangsten

Initieel budget

-43.150.683

-2.750.000

-563.925

-38.900

-119.370

-2.291.927

-685.100

-2.814.534

-5.504.110

-1.025.675

-612.374

-5.000

-234.890

-2.601.494

-603.842

-2.105.000

-13.439.452

-1.322.587

-6.302.165

-130.340

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN6

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
2018
(Niet-verzelfstandigde diensten)

- 139 -

- 140 -

1.113.637
16.850
649.730

7.348.196

1.759.567

11.409.235

Ondersteunende diensten

Gebiedsgerichte Werking

-230.271
-665

6.283.529

103.235

230.271

800

Algemene Financiering

Personeel

-236.435
-316.798
-559.457

236.435

316.798

559.457

Erediensten

Erfgoed

Wonen

51.487.143

758.442

333.839

238.628

97.507

2.342.400

585.100

3.120.377

2.595.644

927.654

507.915

5.000

271.847

103.235

5.601.272

456.778

1.938.075

13.847.994

2.489.050

8.170.447

7.095.940

Uitgaven

Provincie West-Vlaanderen / Niet verzelfstandigde diensten / Jaarrekening 2018

Totalen

Beleidsondersteunende Data
-31.952.243

-84.741

84.741

Externe Relaties en NoordZuid-Beleid

8.758.588

-1.331.683

1.331.683

Economie en
Streekontwikkeling

40.710.831

-385.100

Veiligheid

385.100

-2.145.809

2.278.843

Integraal Waterbeleid

133.034

-2.381.389

2.381.389

Landbouw en Visserij

-874.944

878.745

Onderwijs

3.801

-440.471

440.471

Specifieke Voorzieningen

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

135

-2.476.621

528.452

3.005.073

6.180.295

-79.371

79.371

Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

-786.305

786.305

-10.759.505

-1.742.717

-6.234.559

-7.065.698

Saldo

Toerisme en Recreatie

Milieu, Landschap en Natuur

29.420

7.095.118

Ontvangsten

Bestuurlijke Organisatie

Uitgaven

Jaarrekening

10.450.780

956.323

3.801

6.326.379

604.936

1.126.491

1.369.249

63.600

Ontvangsten

Eindbudget

-41.036.363

-758.442

-333.839

-238.628

-97.507

-2.342.400

-585.100

-2.164.054

-2.595.644

-923.853

-507.915

-5.000

-271.847

6.223.144

-4.996.337

-456.778

-1.938.075

-12.721.503

-2.489.050

-6.801.198

-7.032.340

Saldo

52.252.404

2.750.000

563.925

38.900

119.370

2.891.927

685.100

3.568.500

5.504.110

1.025.675

612.374

5.000

236.390

4.062.528

603.842

2.105.000

13.709.706

2.506.117

11.070.000

193.940

Uitgaven

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

9.389.021

600.000

753.966

1.461.034

559.055

1.183.530

4.767.836

63.600

Ontvangsten

Initieel budget

-42.863.383

-2.750.000

-563.925

-38.900

-119.370

-2.291.927

-685.100

-2.814.534

-5.504.110

-1.025.675

-612.374

-5.000

-236.390

-2.601.494

-603.842

-2.105.000

-13.150.652

-1.322.587

-6.302.165

-130.340

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN7

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
2018
(IVA SDP)

- 141 -

- 142 -

1.520

1.520

Totalen

Provincie West-Vlaanderen / IVA Sociale Dienst / Jaarrekening 2018

1.520

Saldo

1.520

Ontvangsten

Personeel

Uitgaven

Jaarrekening
Uitgaven
1.500

1.500

Ontvangsten

Eindbudget

1.500

1.500

Saldo

Uitgaven

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

1.500

1.500

Ontvangsten

Initieel budget

1.500

1.500

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN8

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
2018
(IVA ZNP)

- 143 -

- 144 -

-103.417

103.417

Totalen

Provincie West-Vlaanderen / IVA Zwin Natuur Park / Jaarrekening 2018

-103.417

Saldo

103.417

Ontvangsten

Milieu, Landschap en Natuur

Uitgaven

Jaarrekening

125.543

125.543

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget

-125.543

-125.543

Saldo
288.800

288.800

Uitgaven

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

Ontvangsten

Initieel budget

-288.800

-288.800

Saldo

Provincie West-Vlaanderen

FN9

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen

- 145 -

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
01.02 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport : 2017 - 2020
Eindbudget

Totaal
aanrekeningen

Deel 1 : UITGAVEN

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

3.485

3.500

0

IV.Toegestane investeringssubsidies

1.218.831

1.248.845

1.028.845

TOTAAL UITGAVEN

1.222.316

1.252.345

1.028.845

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

Eindbudget

Jaarrekening

Deel 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa

Initieel budget

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW - verenigingen

0

0

0

E. Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

0

0

0

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2018
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Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
01.03 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur : 2017 - 2020
Eindbudget

Totaal
aanrekeningen

Deel 1 : UITGAVEN

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

1.307.104

1.318.586

1.358.907

1.307.104

1.318.586

1.358.907

1.275.446

1.286.926

1.338.407

0

0

0

1.658

1.660

20.500

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

2.898

2.900

181.800

IV.Toegestane investeringssubsidies

1.063.760

1.063.760

515.162

TOTAAL UITGAVEN

2.373.762

2.385.246

2.055.869

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

Eindbudget

Jaarrekening

Deel 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa

Initieel budget

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW - verenigingen

0

0

0

E. Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

0

0

0

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

1.291.141

1.514.149

850.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.291.141

1.514.149

850.000

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2018
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Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018
01.04 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn : 2017 - 2020
Eindbudget

Totaal
aanrekeningen

Deel 1 : UITGAVEN

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

III. Investeringen in immateriële activa

0

0

0

IV.Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

Eindbudget

Jaarrekening

Deel 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa

Initieel budget

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW - verenigingen

0

0

0

E. Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Roerende goederen

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

5. Erfgoed

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

0

0

0

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2018
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Provincie West-Vlaanderen

FN10

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Financiële nota bij de jaarrekening 2018
Liquiditeitenrekening 2018

- 149 -

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
RESULTAAT OP KASBASIS
I.

Jaarrekening

Initieel budget

27.872.792

9.234.890

5.092.841

A. Uitgaven

133.608.323

147.004.788

149.232.280

B. Ontvangsten

161.481.115

156.239.678

154.325.121

Exploitatierekening (B-A)

1.a Belastingen en boetes

142.463.466

136.672.471

135.939.368

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

19.017.650

19.567.207

18.385.753

-32.054.139

-41.160.406

-43.150.683

40.814.247

51.612.686

52.541.204

8.760.108

10.452.280

9.390.521

2.

II.

Eindbudget

Overige

Investeringsrekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten
1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3.

Overige transacties

-368.046

-371.048

4.900.442

16.415.406

16.423.458

14.171.458

15.913.191

15.915.958

13.663.958

13.213.191

13.215.958

13.663.958

2.700.000

2.700.000

0

501.890

502.500

502.500

325

5.000

5.000

16.047.360

16.052.410

19.071.900

16.000.000

16.000.000

19.000.000

46.960

48.160

66.900

46.960

48.160

66.900

0

0

0

400

4.250

5.000

-4.549.393

-32.296.565

-33.157.400

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

112.690.812

112.690.812

104.178.993 (*)

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

108.141.419

80.394.247

71.021.593

4.360.849

4.360.849

6.011.149 (**)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

4.210.849

4.210.849

5.861.149

B. Bestemde gelden voor investeringen

150.000

150.000

150.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

0

0

0

103.780.570

76.033.398

65.010.444

(*) Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (initieel) houdt rekening met het gewijzigd resultaat van het budgetjaar 2017 na
de vijfde budgetwijziging op 2017 (impact op 2018 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2018 plaatsvindt)
(**) Bestemde gelden (initieel) houdt rekening met de mutaties op de bestemde gelden in de vijfde wijziging van het budget 2017
(impact op bestemde gelden 2018 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2018 plaatsvindt)

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018

- 150 -

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018
Mutatie

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

I. Exploitatie

Jaarrekening

Eindbudget

Bedrag op 31/12

Initieel budget

13.390.388

-9.179.539

-9.179.539

-6.584.688

4.210.849

6.329.149

-2.118.300

-2.118.300

-468.000

4.210.849

992.123

-992.123

-992.123

-992.123

0

0

0

0

0

0

Herdenking WOI

6.069.116

-6.069.116

-6.069.116

-5.124.565

0

II. Investeringen

150.000

0

0

0

150.000

Toekomstige investeringen
(investeringsfonds)

150.000

0

0

0

150.000

III. Andere verrichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.540.388

-9.179.539

-9.179.539

-6.584.688

4.360.849

Planbatenheffing
Europese projecten
toekomstige
pensioenverplichtingen en
personeelsvoorzieningen

sociale
huisvestingsmaatschappijen

Totalen

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2018
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Deel III: Samenvatting van de
algemene rekeningen
Samenvatting van de algemene rekeningen bij de
jaarrekening 2018 (SAR)

- 153 -

- 154 -

Provincie West-Vlaanderen

SAR1

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Samenvatting van de algemene rekeningen bij de
jaarrekening 2018
Balans 2018

- 155 -

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiéle vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiéle vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiéle vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

Provincie West-Vlaanderen

/ Jaarrekening 2018
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Vorig boekjaar

124.679.691,36

135.163.529,46

113.259.673,90
10.976.216,88
7.205.760,59
3.770.456,29
246.601,36
190.909,16
6.290,06

122.815.199,90
11.853.637,11
4.967.602,01
6.886.035,10
250.999,81
244.892,64
-1.200,00

285.994.819,82

301.541.055,40

1.000.157,50
1.000.157,50
0,00
45.634.423,67
15.333.340,21
3.976.314,08
0,00
0,00
26.324.769,38
238.723.014,87
238.723.014,87
211.002.310,50
14.424.101,46
3.049.991,84
1.883.478,66
5.153.955,37
3.209.177,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637.223,78

548.159,79
548.159,79
0,00
50.565.061,23
15.333.340,21
7.348.991,02
0,00
0,00
27.882.730,00
249.667.563,03
249.667.563,03
212.076.713,24
13.509.694,61
3.238.993,64
1.703.377,64
5.521.113,19
13.617.670,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.271,35

410.674.511,18

436.704.584,86

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden

Vorig boekjaar

114.141.435,00

123.229.039,59

31.198.241,40
15.423.218,80
2.048.254,44
0,00
13.374.964,36
2.917.704,38
106.605,73
12.750.712,49
82.943.193,60
82.850.605,70
0,00
0,00
0,00
82.844.793,43
5.812,27
92.587,90

38.578.445,15
19.851.892,76
2.578.425,20
0,00
17.273.467,56
4.883.110,58
180.215,82
13.663.225,99
84.650.594,44
84.247.643,23
2.397.185,00
2.397.185,00
0,00
81.845.471,17
4.987,06
402.951,21

II. Nettoactief

296.533.076,18

313.475.545,27

TOTAAL PASSIVA

410.674.511,18

436.704.584,86

A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Provincie West-Vlaanderen

/ Jaarrekening 2018
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Provincie West-Vlaanderen

SAR2

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Samenvatting van de algemene rekeningen bij de
jaarrekening 2018
Staat van opbrengsten en kosten 2018

- 159 -

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018
Boekjaar
I.

Kosten
A. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2018
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Vorig boekjaar

183.570.868,68

190.817.551,16

150.978.382,26
36.220.386,61
53.499.508,12
19.640.049,37
0,00
41.154.637,78
463.800,38
2.208.288,73
30.384.197,69
23.492.119,69
6.892.078,00

174.317.592,24
40.232.166,23
55.651.761,25
27.857.500,71
0,00
50.032.995,19
543.168,86
2.511.288,82
13.988.670,10
1.595.279,54
12.393.390,56

171.342.890,28

180.222.480,03

160.972.701,90
7.157.912,42
142.463.465,67
10.707.080,23
396.894,32
10.310.185,91
0,00
644.243,58
5.183.524,10
5.186.664,28

172.592.847,39
5.941.963,25
154.536.169,14
11.381.427,30
396.894,34
10.984.532,96
0,00
733.287,70
5.913.130,91
1.716.501,73

-12.227.978,40

-10.595.071,13

9.994.319,64
2.975.235,37
-25.197.533,41

-1.724.744,85
3.401.842,09
-12.272.168,37

-12.227.978,40

-10.595.071,13

0,00
0,00
-12.227.978,40

0,00
0,00
-10.595.071,13

Deel IV: Toelichting
Toelichting bij de jaarrekening 2018
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Toelichting
Toelichting bij de financiële nota (TFN)

- 163 -

- 164 -

Provincie West-Vlaanderen

TFN1

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Exploitatierekening per beleidsdomein 2018
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I.

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

60/1

1. Goederen en diensten

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

27.872.792,20

0,00

528.007,12

644.243,58

0,00

10.707.080,23

142.463.465,67

7.138.318,84

160.953.108,32

161.481.115,44

0,00

2.208.287,73

484.033,26

41.154.637,78

0,00

53.499.508,12

36.261.856,35

131.400.035,51

A. Operationele uitgaven

Totaal
133.608.323,24

Code

-6.602.215,20

0,00

0,00

4.200,00

0,00

43.313,16

0,00

252.315,81

299.828,97

299.828,97

0,00

0,00

22.639,82

1.129.430,68

0,00

3.534.487,96

2.215.485,71

6.902.044,17

6.902.044,17

-15.777.495,62

0,00

0,00

8.140,00

0,00

113.220,35

0,00

526.873,11

648.233,46

648.233,46

0,00

0,00

3.010,07

721.754,70

0,00

10.721.032,68

4.979.931,63

16.425.729,08

16.425.729,08

-4.068.449,71

0,00

0,00

0,00

0,00

357.451,76

0,00

161.138,23

518.589,99

518.589,99

0,00

0,00

0,00

1.092.874,64

0,00

3.020.155,86

474.009,20

4.587.039,70

4.587.039,70

Bestuurlijke Organisatie Ondersteunende diensten Gebiedsgerichte Werking

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten
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I.

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

60/1

1. Goederen en diensten

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

-12.294.157,70

0,00

0,00

181.682,05

0,00

817.512,23

0,00

4.021.641,23

5.020.835,51

5.020.835,51

0,00

6.055,93

10.454,39

1.944.594,61

0,00

8.551.125,97

6.802.762,31

17.308.937,28

A. Operationele uitgaven

Milieu, Landschap en Natuur
17.314.993,21

Code

-9.258.731,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.227.630,55

0,00

0,00

31.101,19

9.258.731,74

9.258.731,74

Toerisme en Recreatie

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten
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-1.920.144,22

0,00

0,00

0,00

0,00

126.156,45

0,00

3.128,05

129.284,50

129.284,50

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

1.155.663,13

878.765,59

2.049.428,72

2.049.428,72

Ruimtelijke Ordening

I.

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

60/1

1. Goederen en diensten

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

-1.925.865,54

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

28.994,62

138.994,62

138.994,62

0,00

6.446,59

0,00

57.502,62

0,00

1.706.864,12

294.046,83

2.058.413,57

A. Operationele uitgaven

Mobiliteit en Weginfrastructuur
2.064.860,16

Code

140.617.795,90

0,00

209.997,70

0,00

0,00

396.894,32

142.463.465,67

4.742,46

142.865.102,45

143.075.100,15

0,00

2.175.395,09

385.143,96

0,00

0,00

-103.234,80

0,00

281.909,16

2.457.304,25

Algemene Financiering

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten
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-6.861.105,61

0,00

0,00

432.491,53

0,00

10.078,36

0,00

563.022,41

1.005.592,30

1.005.592,30

0,00

18.244,25

0,00

120.000,00

0,00

6.097.391,99

1.631.061,67

7.848.453,66

7.866.697,91

Personeel

I.

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

19.719,74
0,00
3.360,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
317.594,42
0,00

-2.735.194,84

0,00

0,00

-3.849.155,67

250.897,23

0,00

0,00

0,00

273.976,97

0,00

645,99

0,00

0,00

60.114,95

273.976,97

46.954,50

0,00

317.594,42

0,00

0,00

693.427,90

1.982.823,67

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

2.268.789,41

2.123.165,48

60/1

1. Goederen en diensten

3.009.171,81

4.166.104,10

A. Operationele uitgaven

Specifieke Voorzieningen
3.009.171,81

Budget en stedenbouwkundige
aangelegenheden
4.166.750,09

Code

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten

- 169 -

-1.429.323,44

0,00

5,45

11.220,00

0,00

7.840.484,11

0,00

705.960,32

8.557.664,43

8.557.669,88

0,00

1.499,88

730,00

691.930,00

0,00

7.854.942,81

1.437.890,63

9.985.493,44

9.986.993,32

Onderwijs

I.

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

60/1

1. Goederen en diensten

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

-9.302.274,44

0,00

0,00

0,00

0,00

125.419,14

0,00

9.943,83

135.362,97

135.362,97

0,00

0,00

0,00

6.719.772,13

0,00

2.569.292,89

148.572,39

9.437.637,41

A. Operationele uitgaven

Landbouw en Visserij
9.437.637,41

Code

-9.440.431,42

0,00

0,00

0,00

0,00

19.318,06

0,00

30,00

19.348,06

19.348,06

0,00

0,00

1.940,07

201.376,93

0,00

1.501.614,48

7.754.848,00

9.459.779,48

9.459.779,48

Integraal Waterbeleid

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten

- 170 -

Veiligheid

-803.548,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.094,46

62.094,46

62.094,46

0,00

0,00

0,00

613.480,67

0,00

0,00

252.162,28

865.642,95

865.642,95

I.

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

652.292,12
0,00
3.150,00
0,00
0,00

16.909,31
0,00
0,00
0,00
0,00

-6.978.112,71

0,00

0,00

-11.454.566,39

450.898,70

14.807,38

0,00

0,00

1.106.340,82

0,00

0,00

31.716,69

0,00

0,00

1.106.340,82

5.149.946,21

10.248.062,06

31.716,69

0,00

0,00

1.960.136,70

1.014.014,01

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

974.370,62

224.207,01

60/1

1. Goederen en diensten

8.084.453,53

11.486.283,08

A. Operationele uitgaven

Externe Relaties en Noord-ZuidBeleid
8.084.453,53

Economie en Streekontwikkeling
11.486.283,08

Code

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten

- 171 -

-1.512.900,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512.900,69

0,00

0,00

0,00

1.512.900,69

1.512.900,69

Erediensten

I.

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

694

boekjaar

Rechthebbenden uit het overschot van het

C.

640/7

5. Andere operationele uitgaven
65

649

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

pensioenen

60/1

1. Goederen en diensten

742/7

5. Andere operationele ontvangsten
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III. Saldo

het boekjaar

794

748

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

740

3. Werkingssubsidies

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

70

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

-5.524.536,57

0,00

0,00

0,00

0,00

58.311,12

0,00

81.831,00

140.142,12

140.142,12

0,00

0,00

0,00

1.661.426,79

0,00

617.696,67

3.385.555,23

5.664.678,69

A. Operationele uitgaven

Erfgoed
5.664.678,69

Code

Wonen

-583.454,58

0,00

409,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.725,13

344.139,00

583.864,13

583.864,13

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Uitgaven

II. Ontvangsten
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-423.339,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382.346,95

40.992,17

423.339,12

423.339,12

Beleidsondersteunende Data

Provincie West-Vlaanderen

TFN2

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Evolutie van de exploitatierekening

- 173 -

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018
Code
I. Uitgaven

Jaarrekening
2018

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2016

133.608.323,24

149.028.455,21

138.695.639,26

131.400.035,51

146.517.138,41

135.850.674,65

60/1

36.261.856,35

40.323.870,44

37.236.721,58

A. Operationele uitgaven
1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

53.499.508,12

55.651.761,25

56.461.287,16

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0,00

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

41.154.637,78

50.032.995,19

41.563.800,69

5.

Andere operationele uitgaven

484.033,26

508.511,53

588.865,22

640/7

B. Financiële uitgaven

65

2.208.287,73

2.511.316,80

2.844.964,61

C. Rechthebbenden uit het overzicht van
het boekjaar

694

0,00

0,00

0,00

161.481.115,44

173.128.269,20

170.323.453,37

160.953.108,32

172.587.586,66

169.574.552,88

7.138.318,84

5.936.702,52

6.514.061,84

142.463.465,67

154.536.169,14

150.710.824,80

93.487.291,80

107.127.810,53

104.398.970,22

II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1.

Ontvangsten uit de werking

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

70

a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

93.487.291,80

105.465.892,41

103.945.803,83

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0,00

0,00

0,00

7302/9

0,00

1.661.918,12

453.166,39

731/9

48.976.173,87

47.408.358,61

46.311.854,58

10.707.080,23

11.381.427,30

11.643.747,79

396.894,32

396.894,34

0,00

- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3.

Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provinciefonds

7400

0,00

0,00

0,00

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0,00

0,00

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

396.894,32

396.894,34

0,00

7405/9

10.310.185,91

10.984.532,96

11.643.747,79

0,00

0,00

0,00

644.243,58

733.287,70

705.918,45

528.007,12

540.682,54

748.900,49

0,00

0,00

0,00

27.872.792,20

24.099.813,99

31.627.814,11

b. Specifieke werkingssubsidies
4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

748
742/7

B. Financiële ontvangsten

75

C Tussenkomst door derden in het tekort van
het boekjaar

794

III. Saldo

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 174 -

Provincie West-Vlaanderen

TFN3

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Totaal

Bestuurlijke
Organisatie

Ondersteunende
diensten

131.336,03

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

131.336,03

0,00

0,00

32.231.451,39

7.095.117,69

2.920.841,35

32.231.451,39

7.095.117,69

2.920.841,35

220/3-229

27.313.876,22

7.025.034,90

1.202.230,82

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

1.478.841,93

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

2.710.230,00

70.082,79

1.142.148,59

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

728.503,24

0,00

576.461,94

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

1.559.382,01

0,00

823.745,01

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

6.892.078,00

0,00

3.603.609,14

40.814.247,43

7.095.117,69

7.348.195,50
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Gebiedsgerichte Werking

I. Investeringen in financiële vaste activa

Milieu, Landschap en
Natuur

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

1.759.566,72

11.498.688,71

1.759.566,72

11.498.688,71

1.759.452,79

10.377.077,77

0,00

0,00

113,93

1.037.069,64

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

84.541,30

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

13.963,40

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

1.759.566,72

11.512.652,11

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Toerisme en Recreatie

I. Investeringen in financiële vaste activa

Ruimtelijke Ordening

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

6.816,53

0,00

6.816,53

0,00

6.816,53

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

779.488,54

79.371,31

786.305,07

79.371,31

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

I. Investeringen in financiële vaste activa

Algemene Financiering

27.301,23

103.234,80

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

27.301,23

103.234,80

2.920.328,64

0,00

2.920.328,64

0,00

2.920.328,64

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

57.442,71

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

3.005.072,58

103.234,80

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Personeel

I. Investeringen in financiële vaste activa

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

0,00

800,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

800,00

111.558,43

0,00

111.558,43

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

0,00

111.558,43

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

118.712,45

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

230.270,88

800,00
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Specifieke Voorzieningen

I. Investeringen in financiële vaste activa

Onderwijs

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

440.471,11

849.258,47

440.471,11

849.258,47

404.531,90

535.941,06

0,00

0,00

35.939,21

313.317,41

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

29.486,50

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

440.471,11

878.744,97
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Landbouw en Visserij

I. Investeringen in financiële vaste activa

Integraal Waterbeleid

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

2.378.889,14

2.030.256,72

2.378.889,14

2.030.256,72

2.378.889,14

551.414,79

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

1.478.841,93

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

118.343,61

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

2.500,00

130.242,30

2.381.389,14

2.278.842,63
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Veiligheid

I. Investeringen in financiële vaste activa

Economie en
Streekontwikkeling

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

0,00

59.957,93

0,00

59.957,93

220/3-229

0,00

59.957,93

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

397.688,33

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

385.099,92

874.036,75

385.099,92

1.331.683,01

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Externe Relaties en
Noord-Zuid-Beleid

I. Investeringen in financiële vaste activa

Erediensten

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

84.740,61

0,00

84.740,61

0,00

84.740,61

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

236.434,60

84.740,61

236.434,60

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Erfgoed

I. Investeringen in financiële vaste activa

Wonen

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

74.959,34

0,00

74.959,34

0,00

7.459,34

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

220/3-229

1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

67.500,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

241.838,91

559.456,53

316.798,25

559.456,53

TOTAAL UITGAVEN
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Beleidsondersteunende Data

0,00

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

284/8

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa

0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
220/3-229

0,00

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

1.

Terreinen en gebouwen

2.

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00
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Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa

Code
28

Totaal

Bestuurlijke
Organisatie

Ondersteunende
diensten

6.283.664,37

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

6.283.529,37

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

0,00

616.810,93

29.420,00

4.027,41

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

616.810,93

29.420,00

4.027,41

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

498.611,00

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

118.199,93

29.420,00

4.027,41

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

1.859.632,87

0,00

1.109.609,14

8.760.108,17

29.420,00

1.113.636,55

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 187 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Gebiedsgerichte Werking

Milieu, Landschap en
Natuur

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

16.850,00

563.392,52

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

16.850,00

563.392,52

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

16.850,00

480.160,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

83.232,52

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

86.337,50

16.850,00

649.730,02

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 188 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Toerisme en Recreatie

Ruimtelijke Ordening

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 189 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Mobiliteit en
Weginfrastructuur

Algemene Financiering

28

0,00

6.283.529,37

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

6.283.529,37

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

528.452,07

0,00

528.452,07

6.283.529,37

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 190 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Personeel

Budget en
stedenbouwkundige
aangelegenheden

28

0,00

135,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

135,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

1.520,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

1.520,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

1.520,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

1.520,00

135,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 191 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Specifieke Voorzieningen

Onderwijs

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

3.801,12

0,00

3.801,12

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 192 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Landbouw en Visserij

Integraal Waterbeleid

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

1.601,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

1.601,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

1.601,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

131.433,04

0,00

133.034,04

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 193 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Veiligheid

Economie en
Streekontwikkeling

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 194 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Externe Relaties en
Noord-Zuid-Beleid

Erediensten

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

- 195 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Erfgoed

Wonen

28

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018
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Provincie West-Vlaanderen

TFN4

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Evolutie van de investeringsverrichtingen

- 197 -

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Jaarrekening
2018

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2016

131.336

29.957

34.892

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

131.336

29.957

34.892

32.231.451

26.026.043

20.434.124

32.231.451

26.026.043

20.434.124

220/3-229

27.313.876

19.815.186

15.516.349

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

1.478.842

1.284.418

702.562

3.

Roerende goederen

23/4

2.710.230

2.064.214

2.275.805

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

728.503

2.862.226

1.939.407

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

1.559.382

1.367.684

1.352.416

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

6.892.078

12.393.391

9.458.493

40.814.247

39.817.074

31.279.925

TOTAAL UITGAVEN

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018
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Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018
DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening
2018

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2016

6.283.664

270

135

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

6.283.529

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

135

270

135

616.811

4.843.270

852.016

0

0

0

220/3-229

0

0

0

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

616.811

4.843.270

852.016

B. Overige materiële vaste activa
1.

Onroerende goederen

260/4

498.611

4.833.360

822.511

2.

Roerende goederen

265/9

118.200

9.910

29.505

176

0

0

0

21

0

0

0

1.859.633

5.225.674

4.289.235

8.760.108

10.069.214

5.141.387

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN
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Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Stand van de kredieten per investeringsenveloppe
2018
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2.385.246,05

7.226.281,60

01.03:Uitvoeren van het Vlaams
regeerakkoord Cultuur (2017 - 2020)

03.01:Werken aan een regiodynamiek met
de provincie als regisseur (2017 - 2021)

215.664,34
8.034.280,06
0,00

1.357.014,23

4.976.245,00
879.473,35
5.730.029,72

3.312.047,19

17.437.741,42

39.900,00

3.082.768,08

5.551.762,65

1.770.636,47

13.345.484,22

06.01:Werken aan een evenwichtige
gebiedsontwikkeling (2017 - 2021)

09.01:Ondersteunen van lokale besturen
bij het vormen van competente
personeelsleden (2017 - 2021)

12.01:Werken aan kwaliteitsvol onderwijs
afgestemd op de noden van de WestVlaamse arbeidsmarkt (2017 - 2022)

11.01:Promoten en ontwikkelen van
specifieke voorzieningen (2017 - 2021)

16.01:Ondersteunen van bovenlokale
veiligheidsopleidingen (2017 - 2021)
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13.01:Versterken van een innovatieve
land- en tuinbouw- en visserijsector (2017
- 2021)

07.01:Werken aan een duurzame
mobiliteit (2017 - 2021)

1.482.078,77

6.847.913,04

20.797.314,32

3.372.622,66

2.373.808,75

1.222.315,83

18.147.601,64

1.564.561,60

1.436.490,58

Vastleggingen

05.01:Versterken van West-Vlaanderen
als een toeristische topregio (2017 - 2022)

45.441.711,66

1.252.345,00

01.02:Uitvoeren van het Vlaams
regeerakkoord Sport (2017 - 2020)

04.01:Bevorderen van de kennis over
natuur- en milieubescherming en
aanbieden van multifunctionele
provinciedomeinen en groene assen
(2017 - 2021)

41.937.969,05

1.551.073,58

z16_20.04:Conserveren en valoriseren
van het onroerend oorlogserfgoed op het
provinciedomein Raversyde (2015 - 2019)

01.01:Werken aan een efficiënte
organisatie (2017 - 2021)

1.416.504,95

Verbinteniskrediet

z16_11.04:Natuurontwikkeling van het
provinciedomein De Gavers met beperkte
recreatieve voorzieningen (2015 - 2019)

Investeringsenveloppen

7.615.454,50

891.163,12

575.517,65

1.725.753,85

39.900,00

9.403.461,36

3.096.382,85

5.365.834,27

24.644.397,34

3.853.658,94

11.437,30

30.029,17

23.790.367,41

-13.488,02

-19.985,63

Verbinteniskrediet
min vastleggingen

Uitgaven

5.569.036,62

679.473,35

4.946.060,15

1.327.674,36

0,00

7.605.474,21

215.664,34

1.478.643,47

18.545.004,81

2.941.938,75

2.373.762,01

1.222.315,83

18.068.865,89

1.387.328,64

1.389.411,52

Aanrekeningen

7.776.447,60

1.091.163,12

605.702,50

1.755.093,72

39.900,00

9.832.267,21

3.096.382,85

5.369.269,57

26.896.706,85

4.284.342,85

11.484,04

30.029,17

23.869.103,16

163.744,94

27.093,43

0,00

0,00

115.000,00

243.801,12

0,00

5.367.444,01

0,00

0,00

3.059.608,61

2.310.043,28

1.514.148,97

0,00

14.698.335,83

160.000,00

0,00

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet
min aanrekeningen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

0,00

0,00

0,00

204.141,26

0,00

1.791.831,68

0,00

0,00

1.131.410,86

331.168,66

1.291.141,33

0,00

11.793.760,32

160.000,00

0,00

Aanrekeningen

Ontvangsten

0,00

0,00

115.000,00

39.659,86

0,00

3.575.612,33

0,00

0,00

1.928.197,75

1.978.874,62

223.007,64

0,00

2.904.575,51

0,00

0,00

Verbinteniskrediet
min aanrekeningen

- 203 -

187.647,15

345.334,96

28.779,20

28.779,18

688.136,81

6.313.429,21

1.131.139,49
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22.01:Verzamelen van
beleidsondersteunende data (2017 - 2021)

784.216,08

6.095.834,65

20.01:Valoriseren van het erfgoed (2017 2021)

19.01:Uitvoeren van opdrachten met
betrekking tot de erediensten vanuit de
hogere overheid (2017 - 2021)

9.000.000,00

21.01:Werken aan een leefbare
woonomgeving (2017 - 2021)

18.02:Stimuleren van Wereldburgerschap
(2017 - 2021)

3.398.294,86

7.934.620,57

17.01:Versterken van het economische
weefsel (2017 - 2021)

476,74

480,00

15.01:Bewaken van milieukwaliteit en impact van bedrijven (2017 - 2021)

5.071.809,65

Vastleggingen

10.489.688,51

Verbinteniskrediet

14.01:Beperken van het risico op
wateroverlast en watertekort met
aandacht voor het integraal waterbeleid
(2017 - 2021)

Investeringsenveloppen

0,02

96.079,27

-217.594,56

7.868.860,51

157.687,81

4.536.325,71

3,26

5.417.878,86

Verbinteniskrediet
min vastleggingen

Uitgaven

28.779,18

688.136,81

6.053.793,99

1.001.014,49

183.768,31

3.398.294,86

476,74

4.303.143,31

Aanrekeningen

0,02

96.079,27

42.040,66

7.998.985,51

161.566,65

4.536.325,71

3,26

6.186.545,20

0,00

0,00

885.848,68

0,00

0,00

1.829.720,97

0,00

1.540.400,74

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet
min aanrekeningen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

0,00

0,00

885.847,78

0,00

0,00

1.229.720,97

0,00

170.299,68

Aanrekeningen

Ontvangsten

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

600.000,00

0,00

1.370.101,06

Verbinteniskrediet
min aanrekeningen
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Toelichting materiële verschillen bij de
exploitatierekening en de investeringsrekening 2018
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Toelichting materiële verschillen exploitatie- en investeringsrekening
Deze toelichting biedt een verklaring voor de materiële verschillen die we vaststellen tussen de
gerealiseerde ontvangsten/uitgaven en de geraamde ontvangsten/uitgaven (rekening houdend met
de goedgekeurde budgetwijzigingen).
Het document doelstellingenrealisatie 2018, terug te vinden als onderdeel van de beleidsnota bij de
jaarrekening 2018, geeft per actie weer of deze actie al dan niet (gedeeltelijk) inhoudelijk gerealiseerd
werd. De mate van financiële realisatie wordt bekeken per actieplan. Indien de uitgaven en
ontvangsten niet voor 95% besteed werden t.o.v. het eindbudget, wordt een verklaring toegevoegd.
Het document doelstellingenrealisatie bevat zodoende een gedetailleerde verklaring van de
verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde kredieten. In de onderstaande toelichting
beperken we ons daarom tot de beleidsdomeinen waarvoor we een materieel verschil vaststellen.
Ten slotte focussen we ons enkel op significante bedragen. Voor afwijkingen waarvan het bedrag t.o.v.
het totaal exploitatie- en investeringsbudget niet betekenisvol is, wordt geen verklaring gegeven op
het niveau van het beleidsdomein.

Exploitatierekening : uitgaven
De significante materiële verschillen m.b.t. de exploitatie-uitgaven situeren zich in de beleidsdomeinen
Ondersteunende diensten, Milieu, Landschap & Natuur, Externe Relaties en Noord-Zuid-Beleid ,
Erfgoed en Wonen
Ondersteunende diensten
Onder het beleidsdomein Ondersteunende diensten werden niet alle personeelsbudgetten
aangewend voor de beheersdiensten (730.000 euro) en voor de dienst vergunningen (250.000
euro).
Een aantal initiatieven zoals de gezamenlijke campagne van de VVP rond het verkiezingsjaar en
de monitoring van het regiomarketingplan werden niet uitgevoerd.
De aanleg van de glasvezelverbinding in de Palingbeek werd uitgesteld naar 2019 omwille van het
hoge bezoekersaantal in het kader van Coming World / Remember me, waardoor de huurkosten
voor dit gedeelte van het glasvezelnetwerk ook pas verschuldigd vanaf 2019.
Daarnaast is het verschil tussen eindbudget en de rekening onder meer te wijten aan het feit dat
de facturatie door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet
altijd optimaal verloopt. Dit leidt tot vertraging in de aanrekening en betaling van de kosten.
Daarnaast behouden we een buffer van maximum 5%, vermits deze leveranciers in principe wel
nog kunnen factureren, bovendien voorzien we hier ook een post voor onvoorziene werken,
leveringen, diensten en andere prestaties.
Door het nieuwe contract op de multifunctionals en door het nieuw afdrukbeleid zijn de kosten
voor huur en afdrukken fotokopiemachines substantieel lager dan het budget. Ook in de grafische
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dienst vallen de kosten voor het aanleggen van de voorraad van diverse papiersoorten voor
drukwerk en de kosten voor het drukwerk zelf lager uit dan geraamd.
Ten slotte werden in 2018 opvallend minder aangetekende zendingen verstuurd, omwille van de
digitale verwerking van de omgevingsvergunningen.

Milieu, Landschap en Natuur
Voor meerdere klimaatprojecten kon de aanrekening niet op 2018 gebeuren omdat bepaalde
projecten nog niet gefinaliseerd waren of de samenwerking nog niet volledig afgerond was, dit
voor een bedrag van 260.000 euro.
Daarnaast werd ook een stuk van de gebudgetteerde loonkosten niet aangerekend (240.000
euro).
Bij meerdere Europese projecten werden bepaalde kosten niet gemaakt in 2018 en schuiven door
naar een latere fase in de uitvoering. Het betreft:
-

Project SLIC: vertraging in de uitvoering van een studie.
Project Grassification: geen projectcoördinator in 2018.
Project Vedette: bepaalde expertise- en validatiekosten kunnen pas in 2019 gemaakt worden,
idem voor de projecten Atlantikwall en SCAPE.

Het project I-Qua werd stopgezet.
Wat betreft het organiseren en aanbieden van initiatieven inzake natuur- en milieueducatie werd
ook niet gehele budget aangewend. Dit heeft een aantal redenen: de studieopdracht rond het
oprichten van een bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen werd nog niet afgerond in 2018,
het reservatiesysteem adpro ter ondersteuning van educatieve modules in de bezoekerscentra
kon wegens omstandigheden met de leverancier niet verder uitgebouwd worden zoals voorzien.
Voor de Week van de Zee waren minder middelen nodig dan geraamd.

Externe Relaties en Noord-Zuid-Beleid
Het verschil tussen het eindbudget en de rekening valt aan 2 zaken toe te wijzen.
Enerzijds aan de cofinanciering van Europese Projecten. Organisaties die een Europees project
indienen kunnen onder bepaalde voorwaarden terecht bij de Provincie West-Vlaanderen voor
aanvullende cofinanciering. De cofinancieringsmiddelen zijn bestemd voor de aanvragen die we
ontvangen gedurende de volledige programmaperiode (2014-2020).
Een saldo van ongeveer 1.9 mio euro werd in 2018 niet aangewend en zal gebruikt worden in de
volgende jaren om saldi van projecten te kunnen uitbetalen en om nieuwe aanvragen te kunnen
beantwoorden. Partners kunnen het saldo pas opvragen nadat de goedkeuringsbrief of –brieven
van de Europese betalings- en /of certificeringsautoriteit ontvangen werd. Het is bijgevolg moeilijk
in te schatten wanneer er nieuwe aanvragen zullen binnenkomen of saldi worden opgevraagd.
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Anderzijds is de provincie beheerder van het Scheldemondfonds dat grensoverschrijdende
projecten stimuleert van publieke organisaties. Elk jaar beschikt het fonds over 75.000 euro
vermeerderd met gecumuleerde reserves van vorige jaren . In 2018 werd er ongeveer 135.000
euro toegekend aan projecten, het resterend saldo van 186.000 euro zal pas aangewend worden
in volgende jaren.

Erfgoed
Onder het beleidsdomein Erfgoed zitten 2 grote blokken vervat, namelijk Oorlog & Vrede en
herdenking van WOI via GoneWest.
Niet alle middelen voor Oorlog & Vrede werden in 2018 aangewend. Dit omdat een geplande
samenwerkingsovereenkomst niet werd goedgekeurd en het feit dat er minder nieuwe projecten
geïnitieerd werden gezien het einde van de herdenkingsperiode.
Wat betreft GoneWest werden alle vooropgestelde projecten binnen het programma afgerond.
De financiële middelen werden zuinig beheerd en omwille van de grote publieke belangstellingen
moesten niet alle voorziene communicatiebudgetten aangesproken worden.
Wonen
Voor de regionale woonprogramma’s en de opstart van een provinciale woonregie bevond de
provincie West-Vlaanderen zich voornamelijk in een onderzoeksfase en werd een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De gebudgetteerde middelen ter uitvoering van het woonbeleid
zijn daarom grotendeels onbesteed gebleven.

Exploitatierekening : ontvangsten
Binnen het beleidsdomein Algemene financiering werden meer opbrengsten uit de onroerende
voorheffing ontvangen dan initieel geraamd door de Vlaamse Belastingdienst. In 2018 werden de
maandelijkse stortingen aangevuld met de effectief geïnde opcentiemen na de afrekening voor
de aanslagjaren 2017 en vroeger.
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Investeringsrekening : uitgaven
De significante materiële verschillen m.b.t. de investeringsuitgaven situeren zich in de
beleidsdomeinen Milieu, Landschap & Natuur, Toerisme & Recreatie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit
en Weginfrastructuur, Economie en Streekontwikkeling.
Milieu, Landschap & Natuur
In de Ijzerboomgaard hebben de werken voor de herinrichting van de hoeve tot fiets- en
wandelcafé vertraging opgelopen doordat de aannemer van de ruwbouw meermaals in gebreke
bleef, waarna het contract werd ontbonden. Deze werken zullen pas in 2019 gefinaliseerd kunnen
worden. De omgevingswerken Ijzerboomgaard werden uitgevoerd, maar zullen pas in 2019
financieel afgehandeld worden voor een totaalbedrag van 635.000 euro.
Tijdens de werken aan Acasus deden zich problemen voor bij de noodzakelijke aanpassing van de
fundering en de heropbouw van de hoogspanningscabine. Hierdoor liepen de werken vertraging
op waardoor 360.000 euro niet gefactureerd kon worden in 2018.
Wat de scenografie in Raversyde betreft, waren er problemen voor de gunning van de betonnen
scenografische elementen waardoor er een significante vertraging werd opgelopen ten bedrage
van 285.000 euro.
In de Nachtegaal liepen de werken mbt herinrichting vertraging op. Er waren problemen met de
omgevingsvergunningsaanvraag van de hoogspanningscabine waardoor de geplande werken pas
in 2019 gefactureerd zullen worden (200.000 euro).
De herstelling van de kasseiweg in de Palingbeek kan pas financieel afgehandeld worden in 2019,
dit voor een bedrag van 125.000 euro.
Ten slotte was er in 2018 een bedrag van 50.000 euro voorzien voor de bouw van een
vleermuiskelder op de Kemmelberg. De bouw wordt afgestemd op de aanleg van de nieuwe
parking en zal pas uitgevoerd worden in 2019.

Toerisme & Recreatie
In 2018 werden minder declaratiedossiers ingediend en uitbetaald in kader van het provinciaal
reglement toeristische impulsen. Hierdoor werd 1.1 mio euro niet aangewend in 2018.
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Ruimtelijke Ordening
Onder het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening waren middelen voorzien ikv grondverwervingen
de Sol (deze middelen zullen niet meer aangewend worden door de stopzetting van het PRUP
(120.000 euro). Daarnaast werden een aantal middelen voor ruilverkavelings- en
landinrichtingsprojecten i.s.m. deVlaamse Landmaatschappij niet aangewend in 2018 (135.000
euro), alsook de subsidie voor de herinrichting Dammesteenweg (120.000 euro). Deze middelen
zullen later in het meerjarenplan ingezet worden.
Mobiliteit en Weginfrastructuur
Een aantal van de middelen gebudgetteerd voor fietsfondsprojecten zoals Oostende
(fietssnelweg groene 62), Roeselare (fietssnelweg spoorlijn) konden in 2018 niet meer
gefactureerd worden, samen voor een bedrag van 370.000 euro.
De investeringssubsidie van 2.125.000 euro aan de NV Internationale luchthaven KortrijkWevelgem werd in 2018 niet uitbetaald.

Investeringsrekening : ontvangsten
De investeringsontvangsten werden niet voor 100% gerealiseerd in de beleidsdomeinen
Ondersteunende diensten en Integraal Waterbeleid.
Ondersteunende diensten
De eindstaat voor de renovatie daken groot en klein pand van het grootseminarie werd pas in
2019 ontvangen. Het saldo van de restauratiepremie zal in 2019 opgevraagd worden.
Milieu, Landschap en Natuur
De investeringsontvangst van 215.000 m.b.t. de verkoop/ruil grond domein Fort van Beieren werd
niet gerealiseerd in 2018.
De investeringssubsidies m.b.t. de WOI-projecten Ieperboog en Kemmelberg ten bedrage van
120.000 euro zullen pas ontvangen worden in 2018, alsook de investeringssubsidie voor de
restauratie van de batterij Aachen te Raversyde.
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Integraal Waterbeleid
In het budget 2018 werden een aantal subsidie-ontvangsten ingeschreven ikv Europese projecten.
Deze subsidies kunnen pas opgevraagd worden (EFRO-steun) nadat de investeringen effectief
uitgevoerd werden. Een aantal projecten liepen wat vertraging op ten opzichte van de
oorspronkelijke planning.
Het betreft:
-

Project Ecosystem: de werken aan de Dikkebusvijver zullen pas in 2019 uitgevoerd
worden waardoor deze ontvangsten ook pas ten vroegste in 2019 opgevraagd kunnen
worden. (280.000 euro)

-

Project Lyse: de werken ifv de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op de
Maalbeek liep vertraging op bij de gunningsprocedure waardoor ook de gerelateerde
ontvangsten achteruitschuiven. (260.000 euro)

-

Project Magéteaux: de bouw van een pompstation op de Speievaart in de Vlaamse
Moeren zal opgestart worden in het voorjaar 2019. De ontvangsten verschuiven ook naar
2019. (264.000 euro)
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Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
RESULTAAT OP KASBASIS
I.

Jaarrekening
2018

Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. a. Belastingen en boetes
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2.

II.

Code

Overige

24.099.814

31.627.814

60/5-694

133.608.323

149.028.455

138.695.639

70/794

161.481.115

173.128.269

170.323.453

142.463.466

154.536.169

150.710.825

7401

0

0

0

794

0

0

0

19.017.650

18.592.100

19.612.629

-32.054.139

-29.747.860

-26.138.538

40.814.247

39.817.074

31.279.925

8.760.108

10.069.214

5.141.387

-368.046

3.690.207

-7.334.090

16.415.406

14.291.102

15.864.149

15.913.191

13.737.942

14.733.933

13.737.942

14.708.933

73

Investeringsbudget (B-A)
21/28-2906-664

B. Ontvangsten

Jaarrekening
2016

27.872.792

70-7400-7402/9742/8-75

A. Uitgaven

Jaarrekening
2017

150-176-18021/28-4951/2

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
a. Periodieke aflossingen

421/4

13.213.191

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2.700.000

0

25.000

2903/4

501.890

553.160

1.129.816

325

0

400

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

325

0

400

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

c. Andere overige uitgaven

100

0

0

0

16.047.360

17.981.309

8.530.059

16.000.000

16.000.000

7.000.000

46.960

1.928.514

1.624.512

46.960

1.928.514

1.624.512

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

178
4949-4959

0

0

0

400

52.794

-94.453

1.150

300

300

0

37.971

0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

-750

14.523

-94.753

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

0

0

0

-4.549.393

-1.957.839

-1.844.814

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

112.690.812

114.648.651

116.493.465

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

108.141.419

112.690.812

114.648.651

4.360.849

13.540.388

40.221.063

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

4.210.849

13.390.388

20.487.806

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

150.000

150.000

10.500.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

0

9.233.258

103.780.570

99.150.424

74.427.587

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
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Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018
Bestemde gelden

Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

I. Exploitatie
Europese projecten
Europese projecten
Herdenking WOI
Planbatenheffing
Planbatenheffing
herdenking WOI
toekomstige pensioenverplichtingen &
personeelsvoorzieningen
toekomstige pensioenverplichtingen en
personeelsvoorzieningen
II. Investeringen
Toekomstige investeringen (investeringsfonds)
toekomstige investeringen (investeringsfonds)
III. Andere verrichtingen
sociale huisvestingsmaatschappijen
sociale huisvestingsmaatschappijen
Totaal bestemde gelden

4.210.849

13.390.388

0

992.123

0

0

0

6.561.522

0

6.069.116

0

4.210.849

6.329.149

0

0

0

5.127.231

0

0

8.799.052

0

0

0

0

0

0

150.000

150.000

10.500.000

150.000

150.000

0

0

0

10.500.000

0

0

9.233.258

0

0

0

0

0

9.233.258

4.360.849

13.540.388

40.221.063
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20.487.806
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Provincie West-Vlaanderen

TFN8

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de financiële nota bij de
jaarrekening 2018
Overzicht van de verstrekte werkings- en
investeringssubsidies 2018

- 217 -

189 751,87

0113 Archief
Werkingssubsidies
Toelage aan openbare besturen voor uitbouw archiefdienst

0114 Organisatiebeheersing
Werkingssubsidies
Afhandeling engagementen 2017 reglement artistiek-cultureel, sociaal-cultureel en erfgoed

0,00

120 000,00

1 000,00
1 000,00

180 000,00
540 000,00
4 500,00

Budget 2018

0112 Personeeldienst en vorming
Werkingssubsidies
Dotatie apb Vonk

0110 Secretariaat
Werkingssubsidies
VZW Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen
VZW Vlaamse Lokale Financieel Beheerders

Code beleidsveld
0100 Politieke organen
Werkingssubsidies
Politieke fracties van de provincieraad
Politieke partijen in de provincieraad
VZW Vriendenkring gewezen provincieraadsleden

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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236 212,99

189 751,87

120 000,00

1 000,00
1 000,00

180 000,00
540 000,00
4 500,00

Budget na
BW2018-04

215 178,81

189 751,87

120 000,00

0,00
0,00

180 000,00
540 000,00
4 500,00

Jaarrekening
2018

0150 Internationale Relaties
Werkingssubsidies
Stimuleren Europese samenwerking door provinciale cofinanciering (2014-2020)
Toelage aan Provincie Oost-Vlaanderen voor Gemeenschappelijk secretariaat 2 Zeeën programma
Toelage provinciaal secretariaat Europees structuurfonds
Bijdrage Vlaams-Nederlandse Delta samenwerking aan de provincie Noord-Brabant
Toelage ikv grensoverschrijdende uitwisselingen
Bijdrage aan Scheldemondfonds
Toelagen ikv internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen
Centrum Ryckevelde te Sijsele-Damme
Europacollege te Brugge
Toelage aan Certificeringautoriteit Intereg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Cofinanciering project Westdeal kenniseconomie

Werkingssubsidies
Molendraaipremie - provinciaal reglement
VZW Unie-K rente annuïteitentoelage
Comité Leie-Lys/Koninklijk Verbond Leopold III vzw
Verbond VOS Gouw West-Vlaanderen
Provinciaal comité West-Vlaanderen Nationale Strijdersbond van België
Inter - Stichting Toegankelijk Vlaanderen ikv toegankelijkheid

Code beleidsveld
0119 Overige algemene diensten
Investeringssubsidies
vzw Bisdom Brugge ikv Bisschopshuis
vzw Grootseminarie
Gemeente Kortemark ikv restauratie Wullepitmolen
Bijdragen aan restauratie beschermde monumenten
VZW Unie-K kapitaal annuïteitentoelage
VZW Unie-K ikv realisatie EAT-project

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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5 745 518,02
29 121,00
186 148,00
30 000,00
79 000,00
135 528,45
199 700,00
35 252,01
84 370,00
124 312,11
568 000,00

15 300,00
515 785,17
750,00
625,00
375,00
190 000,00

10 000,00
20 000,00
8 000,00
111 500,00
860 257,82
1 000 000,00

Budget 2018

4 490 580,51
29 121,00
186 148,00
25 000,00
79 000,00
247 562,67
199 700,00
34 258,30
84 370,00
124 312,11
0,00

15 300,00
515 785,17
750,00
625,00
375,00
190 000,00

10 000,00
20 000,00
8 000,00
111 500,00
860 257,82
0,00

Budget na
BW2018-04

2 567 620,77
29 120,13
186 148,00
25 000,00
70 177,41
61 475,84
199 375,00
34 258,30
84 370,00
124 312,11
0,00

14 219,53
515 785,17
750,00
625,00
375,00
190 000,00

10 000,00
20 000,00
0,00
110 155,33
860 257,82
0,00

Jaarrekening
2018

Werkingssubsidies
Rattenbestrijding aan de regionale comités
Kleinschalige erosie bestrijdingswerken aan gemeenten

0319 Overig waterbeheer
Investeringssubsidies
Verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie

Werkingssubsidies
NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem
W.I.V. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem

0290 Overige mobiliteit & verkeer
Investeringssubsidies
NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Code beleidsveld
0160 Hulp aan het buitenland
Werkingssubsidies
Ontwikkelingssamenwerking
VZW Studio Globo Brussel
Stimuleren wereldburgerschap in West-Vlaanderen
Vives Zuid vzw ikv wereldburgerschap

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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192 500,00
25 000,00

205 000,00

18 576,13
0,00

0,00

1 525 200,00
50 000,00
144 000,00
55 000,00

Budget 2018

192 500,00
25 000,00

205 000,00

28 994,62
28 508,00

2 125 000,00

1 477 273,00
50 000,00
191 927,00
55 000,00

Budget na
BW2018-04

191 300,00
10 076,93

130 242,30

28 994,62
28 508,00

0,00

1 476 936,65
50 000,00
186 152,00
55 000,00

Jaarrekening
2018

180 000,00

0350 Klimaat en energie
Werkingssubsidies
VZW BAS-bouwen voor projecten inzake duurzaam wonen en bouwen

Werkingssubsidies
VZW WFIV rente/nominatieve annuïteitentoelage voor inrichting provinciaal opleidingscentrum
VZW WFIV toelage voor onderhoud van het terrein POV Zedelgem
Vrijwillige Blankenbergse zeereddingsdienst vzw
VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Investeringssubsidies
VZW WFIV kapitaal/nominatieve annuïteitentoelage voor inrichting provinciaal opleidingscentrum

0380 Participatie en sensibilisatie
Werkingssubsidies
VZW West-Vlaamse Milieufederatie
Provinciaal reglement Natuur op school

170 000,00
329 000,00
21 000,00
110 000,00

385 099,92

44 000,00
85 000,00

2 000,00
328 776,00
88 711,20
357 244,83
80 029,60
370 889,12
84 393,60
156 516,90
19 000,00
177 429,99
19 000,00

Budget 2018

Code beleidsveld
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Werkingssubsidies
West-Vlaamse Milieu Federatie (WMF) voor organisatie natuurstudiedag
VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder werkingstoelage
VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder projecttoelage
VZW Regionaal Landschap Houtland werkingstoelage
VZW Regionaal Landschap Houtland projecttoelage
VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkingstoelage
VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels projecttoelage
Bosgroep Ijzer en Leie werkingstoelage
Bosgroep Ijzer en Leie projecttoelage
Bosgroep Houtland werkingstoelage
Bosgroep Houtland projecttoelage

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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153 480,67
329 000,00
21 000,00
110 000,00

385 099,92

44 000,00
60 000,00

125 000,00

2 000,00
328 776,00
112 711,20
357 244,83
80 029,60
370 889,12
96 393,60
156 516,90
19 000,00
177 429,99
19 000,00

Budget na
BW2018-04

153 480,67
329 000,00
21 000,00
110 000,00

385 099,92

44 000,00
57 330,80

123 650,78

1 673,81
328 775,80
112 711,20
357 244,83
80 029,60
370 889,10
96 393,60
156 465,10
19 000,00
177 429,99
19 000,00

Jaarrekening
2018

Werkingssubsidies
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: jaardotatie
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: jaarprogramma
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: Horizon 2025
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: Beaufort
Provinciaal reglement toeristische impulsen
Toeristische ontsluiting West-Vlaanderen VZW

0529 Overige activiteiten inzake toerisme
Investeringssubsidies
Toeristische impulsen

Werkingssubsidies
POM West-Vlaanderen jaardotatie
POM West-Vlaanderen: jaarprogramma
POM West-Vlaanderen: Westhoek Impulsplan (Green Accelerator)
VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV West-Vlaanderen
Syntra West - werkingstoelage voor geavanceerde economische dienstverlening
Gemeente Wingene voor doorgangsgebouw starters
TUA West ikv internationalisering hogescholen
Katholieke Hogeschool VIVES Zuid VZW - werkingstoelage techniekacademies

Code beleidsveld
0500 Handel en middenstand
Investeringssubsidies
POM West-Vlaanderen River Terminal Wielsbeke
POM West-Vlaanderen cofinanciering Autonoom varen in de westhoek
POM West-Vlaanderen ontwikkeling en uitrusting van de cruise-terminal in Zeebrugge
POM West-Vlaanderen: starters- en incubatiefaciliteiten

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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7 475 472,88
73 000,00
400 000,00
1 000 000,00
22 000,00
100 000,00

2 100 000,00

7 464 504,36
196 000,00
0,00
1 386 375,00
1 350 000,00
61 000,00
0,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Budget 2018

7 522 859,88
64 770,67
400 000,00
1 180 000,00
60 000,00
20 000,00

1 920 574,64

7 464 504,36
192 807,70
0,00
1 419 625,00
1 350 000,00
61 000,00
40 000,00
50 000,00

500 000,00
50 000,00
277 000,00
1 000 000,00

Budget na
BW2018-04

7 522 859,88
64 770,67
400 000,00
1 180 000,00
60 000,00
0,00

779 488,54

7 464 504,36
192 807,70
0,00
1 089 750,00
1 350 000,00
61 000,00
40 000,00
50 000,00

0,00
0,00
56 175,00
817 861,75

Jaarrekening
2018

Werkingssubsidies
VZW Paardenkwekersbond
VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie Zeugescreening
VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie
West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard vzw
Fokvereniging Belgisch Warmbloedpaard West-Vlaanderen feitelijke vereniging
VZW Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers
VZW Westhoek Holsteins
VZW 't Boerenlandschap
VZW Steunpunt Groene Zorg
VZW werkers Agro bedrijfshulp
VZW Vlaamse Rundveevereniging
CRV Vlaanderen VZW
VZW Boeren op een kruispunt
Provinciale Landbouwkamer West-Vlaanderen FV
VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw (VILT VZW)
VZW Plattelandsklassen
VZW Inagro jaardotatie
VZW Inagro jaarprogramma
VZW Inagro projecttoelage bedrijfsintegratie
VZW Inagro projecttoelage Farmer Business
VZW Inagro projecttoelage Watertalk
VZW Regionaal landschap Houtland voor project faunaplan Houtland
VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren
VZW Bioforum Vlaanderen
Provinciaal reglement landbouw-educatieve initiatieven op kinderboerderijen in West-Vlaanderen
VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt
Cofinanciering van Europese projecten gerelateerd aan land-en tuinbouw
Tuinhier West-Vlaanderen
VZW Velt
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) cvba
Provinciaal reglement Coöperaties en producentenorganisaties in land- en tuinbouwsector

Code beleidsveld
0530 Land-, tuin-, en bosbouw
Investeringssubsidies
VZW Inagro: bouw serre op dak REO-veiling

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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4 720,00
10 000,00
5 000,00
5 174,00
2 570,00
7 951,00
1 715,00
4 900,00
40 740,00
54 600,00
8 215,00
0,00
15 000,00
22 360,00
12 520,00
3 450,00
6 162 713,95
211 391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 064,00
0,00
29 400,00
5 000,00
35 000,00
10 600,00
10 000,00
21 636,40
0

3 360 000,00

Budget 2018

4 720,00
10 000,00
5 000,00
5 174,00
2 570,00
7 951,00
1 715,00
4 900,00
40 740,00
54 600,00
0,00
9 430,00
15 000,00
22 360,00
12 520,00
3 450,00
6 235 408,95
92 564,85
7 831,00
4 647,50
4 779,35
2 124,00
2 064,00
5 000,00
29 400,00
5 000,00
0,00
10 600,00
10 000,00
21 636,40
25 000,00

0,00

Budget na
BW2018-04

4 720,00
10 000,00
5 000,00
5 174,00
2 570,00
7 951,00
1 715,00
4 900,00
40 740,00
54 600,00
0,00
9 430,00
15 000,00
22 360,00
12 520,00
3 450,00
6 235 408,95
92 564,85
7 831,00
4 647,50
4 779,00
2 124,00
2 064,00
5 000,00
29 400,00
5 000,00
0,00
10 600,00
10 000,00
21 636,40
17 332,41

0,00

Jaarrekening
2018

3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 240,00
500,00
65 000,00
183 000,00
1 051,00

37 500,00
2 500,00

Budget 2018

3 000,00
33 000,00
12 338,00
15 000,00
4 000,00
5 000,00
1 240,00
500,00
36 205,02
20 662,00
1 051,00

0,00
2 500,00

Budget na
BW2018-04

Werkingssubsidies
Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP)

0600 Ruimtelijke planning
Investeringssubsidies
Vlaamse Landmaatschappij ikv ruilverkavelingsprojecten en landinrichtingsprojecten
Stad Damme herinrichting Dammesteenweg

15 000,00

483 461,57
85 000,00

15 000,00

216 777,64
120 000,00

(*) In BW2018/04 werden deze subsidies goedgekeurd, maar wegens materiële vergissing niet opgenomen in de lijst met nominatieve subsidies toegevoegd als document bij BW2018/04.

Werkingssubsidies
VZW Promovis
Westtoer voor Sea Gastronomie (*)
ILVO ikv monitoring recreatieve visserij (*)
ILVO ikv lange termijn meting kleinschalige professionele visserij (*)
Vlaamse Visveiling ikv visserij verduurzaamt (*)
VISGRO vzw ikv vereniging visgroothandelaars (*)
VZW Oostendse visbakkers
Stad Brugge toelage i.k.v. Zeebrugse visserijfeesten
Fonds voor Scheepsjongeren
Cofinanciering visserijprojecten
VZW European Aquaculture Society

0540 Visvangst
Investeringssubsidies
Modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen
Investeringstoelage aan Maritiem Instituut Mercator voor onderhoud aan brug-en machinekamersimulator

Code beleidsveld

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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15 000,00

79 371,31
0,00

3 000,00
0,00
12 338,00
15 000,00
4 000,00
5 000,00
1 240,00
0,00
29 625,02
0,00
1 051,00

0,00
2 500,00

Jaarrekening
2018

0629 Overig woonbeleid
Investeringssubsidies
Provinciale woonregie
Stimuleren nieuwe woonvormen en uitvoeren regioprogramma's wonen
Renovatiepremies voor woningen ingehuurd door sociale verhuurkantoren

Code beleidsveld
0610 Gebiedsontwikkeling
Werkingssubsidies
Dorpenreglement - toelage aan gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie
Vlaams Instituut voor de Zee
Vlaamse Landmaatschappij - Cofinanciering Plattelandplus
Vlaamse Landmaatschappij - Cofinanciering PDPOIII
VZW Westhoek
Cofinanciering gemeenten ikv Plattelandplus
Gemeente Spiere-Helkijn ikv Plattelandplus
Gemeente Hooglede ikv Plattelandplus
Gemeente Avelgem ikv Plattelandplus
Gemeente Wingene ikv Plattelandplus

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

0720 Monumentenzorg
Werkingssubsidies
VZW Monumentenwacht Vlaanderen
Autonomoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen

0711 Openluchtrecreatie
Werkingssubsidies
VZW Transfo werkingstoelage
Duiktank Transfo bvba - projecttoelage energie
VZW Transfo voor exploitatie site Transfo

- 225 -

80 000,00
627 739,26

30 000,00
0,00
30 000,00

950 000,00
1 200 000,00
600 000,00

65 000,00
160 487,37
301 730,71
507 958,82
5 000,00
100 802,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Budget 2018

80 000,00
627 739,26

28 954,50
18 000,00
0,00

0,00
0,00
758 442,04

20 000,00
160 487,37
301 730,71
507 958,82
5 000,00
0,00
32 053,31
32 524,20
4 253,70
36 224,79

Budget na
BW2018-04

80 000,00
627 739,26

28 954,50
18 000,00
0,00

0,00
0,00
559 456,53

16 895,44
160 487,37
301 730,71
507 958,82
5 000,00
0,00
32 053,31
32 524,20
0,00
36 224,79

Jaarrekening
2018

0791 Niet-confessionele levenbeschouwlijke gemeenschappen

Werkingssubsidies
Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst
Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge
Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres te Pervijze toelage
Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena te Brugge toelage
Orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus te Kortrijk toelage
Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos te Oostende toelage
Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem
Woonstvergoeding Iman erkende eredienst "Assounah" te Desselgem

30 300,00
238 204,52
31 569,68
21 540,00
39 204,49
33 711,57
31 313,34
55 012,93
6 750,00

11 000,00
9 300,00
1 800,00
11 800,00
5 000,00

0,00
60 000,00
137 492,00
60 000,00
251 000,00
19 000,00
360 700,00
0,00
115 000,00

Werkingssubsidies
VZW Platform ikv project 'De bevrijding 1918-2018
De Werf Brugge ikv Gonewest
VZW In Flanders Fields Museum Ieper ikv productiekost Grass Roots
Theater aan Zee ikv Gonewest
Muziekclub 4AD ikv Gonewest
Inter ikv toegankelijkheid Gonewest
VZW Kunst ikv Gonewest
Concertgebouw Brugge ikv GoneWest
Evenementenprogramma Gonewest

0790 Erediensten
Investeringssubsidies
Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvators te Brugge investeringssubsidie
Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena te Brugge investeringstoelage
Orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus te Kortrijk investeringstoelage
Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos te Oostende investeringstoelage
Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog

21 786,07
449 639,06

Budget 2018

Code beleidsveld
0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Investeringssubsidies
VZW Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer ikv strategisch project Ijzertoren
Infrastructuursubsidies ikv 100 jaar WOI

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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29 643,50
251 104,52
31 569,68
21 540,00
39 204,49
33 711,57
31 313,34
55 012,93
6 600,00

180 000,00
9 300,00
1 528,30
42 800,00
5 000,00

7 500,00
60 000,00
137 492,00
60 000,00
251 000,00
23 750,00
360 700,00
18 750,00
127 770,00

21 786,07
220 052,84

Budget na
BW2018-04

29 643,50
251 104,52
31 569,68
21 540,00
39 204,49
30 306,70
31 313,34
55 012,93
6 500,00

180 000,00
7 250,61
1 528,30
42 655,69
5 000,00

0,00
60 000,00
137 492,00
60 000,00
251 000,00
23 750,00
320 236,78
18 750,00
82 458,75

21 786,07
220 052,84

Jaarrekening
2018

169 374,00

120 000,00
35 000,00

0911 Diensten & Voorzieningen voor personen met een handicap
Investeringssubsidies
Bouwtoelagen voorzieningen/diensten

0940 Jeugdvoorzieningen
Investeringssubsidies
Bouwtoelagen bijzondere jeugdbijstand
Bouwtoelagen jeugdverblijven

10 316,00

300 000,00
50 000,00
30 000,00
7 000,00
250 000,00
50 000,00
50 000,00

0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Werkingssubsidies
Initiatieven voor participatie jongeren en mensen in armoede inzake (herinnerings)educatie WO1
VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies
VZW Theater Malpertuis
VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Flankerend onderwijsbeleid
Toelage aan Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen
VZW Huis van het leren - algemene werkingstoelage

0900 Sociale bijstand
Investeringssubsidies
Bouwtoelagen autonome centra voor welzijnswerk en tele-onthaal

993 154,53
23 551,00

Budget 2018

Code beleidsveld
Werkingssubsidies
Werkingstoelage aan Instelling voor Morele Dienstverlening
Vrijzinnige centra en de koepel van vrijzinnige centra in West-Vlaanderen (reglement)

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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108 128,00
35 000,00

169 374,00

22 188,00

300 000,00
36 530,00
15 000,00
13 106,46
248 500,00
50 000,00
210 000,00

993 154,53
23 551,00

Budget na
BW2018-04

58 178,00
0,00

129 572,86

21 349,13

122 677,25
35 102,25
15 000,00
13 106,46
246 044,04
50 000,00
210 000,00

993 154,53
23 551,00

Jaarrekening
2018

Werkingstoelagen
Investeringstoelagen

0953 Woon- en zorgcentra
Investeringssubsidies
Bouwtoelagen rusthuizen

Code beleidsveld
0945 Kinderopvang
Investeringssubsidies
Bouwtoelagen kinderopvang

JR2018 : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
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44 027 207,51
11 942 909,70

55 970 117,21

60 028 154,55
45 296 390,11
14 731 764,44

2 394 096,00

163 504,43

Budget na
BW2018-04

2 394 096,00

74 334,00

Budget 2018

41 154 637,78
6 892 078,00

48 046 715,78

2 394 096,00

0,00

Jaarrekening
2018

Toelichting
Toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekeningen (TSAR)
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Provincie West-Vlaanderen

TSAR1

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de samenvatting van de algemene
rekeningen bij de jaarrekening 2018
Toelichting bij de balans 2018
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0,00
131.336,03
131.336,03

0,00
27.882.730,00
50.565.061,23

0,00
728.503,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.231.451,39

5.521.113,19
13.617.670,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.667.563,03

0,00

1.588.384,03
1.121.845,97

3.238.993,64
1.703.377,64

1.478.841,93

13.509.694,61

-616.810,93

-118.199,93

-498.611,00

-616.810,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

27.313.876,22

212.076.713,24

0,00

32.231.451,39

249.667.563,03

-36.069.498,09

118.199,93

498.611,00

616.810,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.304.029,34

0,00

-344.469,27

-160.295,44

0,00

-22.877.514,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Herwaarderingen

-6.283.664,37

-135,00

0,00

0,00

-6.283.529,37

0,00

Desinvesteringen

-36.686.309,02

Divers

0,00

0,00

Desinvesteringen

0,00

7.348.991,02

Investeringen

0,00

Investeringen

15.333.340,21

Boekwaarde op
1/1
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Totaal materiële vaste activa

III. Overige materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Roerende goederen

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend
materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten

I. Gemeenschapsgoederen
A. Terreinen en gebouwen
B. Wegen en overige infrastructuur
C. Installaties, machines en uitrusting
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend
materieel
E. Leasing en soortgelijke rechten
F. Erfgoed

Boekwaarde
op 1/1

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

0,00

-6.489.690,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-367.157,82
2.167.032,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-597.275,68

-1.617.090,39

-564.435,08

-5.510.763,99

-6.489.690,53

238.723.014,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.209.177,04

5.153.955,37

1.883.478,66

3.049.991,84

14.424.101,46

211.002.310,50

238.723.014,87

Boekwaarde
op 31/12

45.634.423,67

26.324.769,38

0,00

0,00

3.976.314,08

15.333.340,21

Boekwaarde op
31/12

Waardeverminderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Waardeverminderingen

Afschrijvingen

-2.160.675,52

-510.205,23

0,00

0,00

-1.650.470,29

Herwaarderingen

3: Mutatiestaat van de financiële schulden

II. Schulden op korte termijn
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur
1. Leningen ten laste van het bestuur
2. Leasings ten laste van het bestuur
B. Financiële schulden ten laste van derden
1. Leningen ten laste van derden
2. Leasings ten laste van derden

-16.000.000,00
-16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.000.000,00

-81.845.471,17
-81.180.250,30
-665.220,87
0,00
0,00
0,00
-13.663.225,99
-13.663.225,99
-13.123.913,81
-539.312,18
0,00
0,00
0,00
-95.508.697,16
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Totaal financiële schulden

-16.000.000,00

Nieuwe leningen /
leasings

-81.845.471,17

Boekwaarde op 1/1

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

I. Financiële schulden op lange termijn
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur
1. Leningen ten laste van het bestuur
2. Leasings ten laste van het bestuur
B. Financiële schulden ten laste van derden
1. Leningen ten laste van derden
2. Leasings ten laste van derden
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15.913.191,24

0,00

0,00

0,00

539.312,37

12.673.878,87

13.213.191,24

13.213.191,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

Aflossingen

0,00

0,00

0,00

0,00

-561.711,56

-11.738.966,18

-12.300.677,74

-12.300.677,74

0,00

0,00

0,00

561.711,56

11.738.966,18

12.300.677,74

12.300.677,74

Overboekingen
LT naar KT

-95.595.505,92

0,00

0,00

0,00

-561.711,37

-12.189.001,12

-12.750.712,49

-12.750.712,49

0,00

0,00

0,00

-103.509,31

-82.741.284,12

-82.844.793,43

-82.844.793,43

Boekwaarde op
31/12

V. Balans op einde boekjaar 2017

150.756.776,39
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VII. Balans op einde boekjaar 2018

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief
1. Toevoeging aan herwaarderingen
2. Terugneming van herwaarderingen (-)
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018

150.757.526,39

-10.595.071,13

3.377.583,01

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief
1. Toevoeging aan herwaarderingen
2. Terugneming van herwaarderingen (-)
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017
-10.595.071,13

7.118.022,43

116.410.579,83

22.247.697,53

-190.795,90

-190.795,90

296.533.076,18

-13.759.706,04

-1.211.309,89

-1.211.309,89

2.161.499,36

-3.182.013,05

-16.941.719,09

313.475.545,27

2.161.499,36

-1.020.513,99

-1.020.513,99

23.268.211,52

0,30

-13.759.706,04

-13.759.706,04

130.170.285,87

0,30

-2.161.499,06

-2.161.499,06

9.279.521,49

2.065.791,76

2.065.791,76

-10.595.071,13

1.983.197,86

0,00
1.983.197,86

3.377.583,01

3.294.989,11

-7.300.082,02

320.661.492,22

0,00

320.661.492,22

TOTAAL

0,00

-82.593,90

-82.593,90

23.350.805,42

0,00

23.350.805,42

Investeringssubsidies en
schenkingen

3.377.583,01

3.377.583,01

140.765.357,00

5.901.938,48

150.643.391,32

III. Herwerkte balans

0,00

0,00

0,00

140.765.357,00

Gecumuleerd
resultaat

II. Boekhoudkundige wijzigingen

Herwaarderingsreserve
5.901.938,48

Overig nettoactief
150.643.391,32

4. De mutatiestaat van het nettoactief

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

I. Balans op einde boekjaar 2016
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Provincie West-Vlaanderen

TSAR2

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de samenvatting van de algemene
rekeningen bij de jaarrekening 2018
Waarderingsregels 2018
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TOELICHTENDE NOTA bij de waarderingsregels
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
bepaalt de Deputatie, de regels die gelden voor:





De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en
verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
De aanrekeningsregels;
De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
voor risico’s en kosten;
De herwaarderingen.

In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende
balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw
beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de
entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een
voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.
De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend de bepalingen in de organieke
decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting
Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS
(International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze
standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling.
De algemene waarderingsgrondslagen bepalen oa dat :
 De boekhouding moet gevoerd worden in euro.
 Bij de vaststelling en toepassing er van uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal
voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de
waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast.
 De waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en
stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd als, onder meer op grond van
belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde
waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.
Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De
geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de
staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de
jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het
eerst wordt toegepast.
 Elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk moet gewaardeerd worden.
 Er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en
ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.
 De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze
werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of
ze al dan niet geïnd of betaald zijn.
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Waarderingsregels:
I.

Waardering bij eerste opname: aanschaffingswaarde:
- Aanschaffingsprijs
- Ruilwaarde
- Vervaardigingswaarde
- Schenkingswaarde
- Inbrengwaarde

II.

Waardering in de erop volgende boekjaren: 2 modellen
Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen

Kostprijsmodel
Gemeenschapsgoederen
Bedrijfsmatige materiële vaste
activa
Immateriële vaste activa
Herwaarderingsmodel
Overige materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

-

Herwaarderingen

Beperkt
Onbeperkt
Beperkt
Onbeperkt
Beperkt
Onbeperkt

JA
NEE
JA
NEE
JA
NEE

JA
JA
JA
JA
JA
JA

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

Beperkt
Onbeperkt
nvt

JA
NEE
NEE

JA
JA
JA

JA
JA
JA

Afschrijvingen:
(boekhoudkundige waarde – restwaarde)/resterende gebruiksduur
lineaire methode
restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien
geen aanvullende waardeverminderingen
mogen niet worden teruggenomen
Waardeverminderingen:
vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke
nuttigheids- of gebruiksduur
Herwaarderingen:
verplichting voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan
de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald
moet voldoende regelmatig gebeuren
kunnen zowel positief als negatief zijn

Ijzerenvoorraadsysteem (renewal accounting):
Het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel alsook de grond- en
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hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te
verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mogen op het actief worden
opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling
ervan niet aanmerkelijk veranderen van het ene financieel boekjaar naar het andere.
De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen zal in dat geval moeten
opgenomen worden onder de operationele kosten. Deze afwijking heeft tot doel
besturen niet onnodig met administratieve verrichtingen te belasten.
Dienst Financiën stelt voor om een ijzeren voorraad aan te houden voor
- het uitleenmateriaal van de Prov.Uitleendienst;
- het glas- en gleiswerk tbv de verschillende Provinciale gebouwen;
- brochures in de diverse Bezoekerscentra;
- brochures, folders en dergelijke voor het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Dubieuze debiteuren:
Gelijklopend voor niet-fiscale en fiscale vorderingen
Er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen:
 Na 3 jaar: 50%
Na 4 jaar: 75%
Na 5 jaar: 100%

Belangrijkste wijzigingen tov het Ministerieel besluit van 15 februari 2001 tot uitvoering van het
Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding:
 Herwaardering: Enkel voor Overige materiële vaste activa (onroerende of roerende
goederen), Financiële vaste activa.
De vaste activa die tot de Gemeenschapsgoederen of Bedrijfsmatige materiële vaste activa
behoren, worden NIET geherwaardeerd;
 Voorzieningen: Volgens de Nieuwe Provinciale Boekhouding werden deze aangelegd voor
toekomstige verplichtingen die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn maar waarvan het
bedrag niet vaststaat. Het uitvoeringsbesluit voorziet vanaf heden dat deze schulden zeker
moeten zijn.
 Afschrijvingen: Afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks bepaald. Het afschrijvingsbedrag is gelijk
aan het verschil tussen de boekhoudkundige/geherwaardeerde waarde en de restwaarde
gedeeld door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Dit betekent dat het
afschrijvingsbedrag kan verschillen per financieel boekjaar. Dit mag echter niet leiden tot
terugneming van reeds geboekte afschrijvingen en er mag niet worden overgegaan tot het
boeken van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen.
 Waardeverminderingen: In de Nieuwe Provinciale Boekhouding enkel toegestaan voor
materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur. In de BBC geldt dat op de
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gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa (zowel met beperkte als
onbeperkte levensduur) eventueel waardeverminderingen moeten worden geboekt om bij
het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan
te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of
gebruiksduur voor het bestuur.
De balansrubriek ‘Oprichtingskosten’ bestaat niet meer. Oprichtingskosten worden
onmiddellijk in het resultaat opgenomen.
Activa in aanbouw worden niet als een aparte categorie opgenomen, maar wel rechtstreeks
geboekt onder hun definitieve aard.
Vorderingen en schulden worden in BBC opgesplitst in ruiltransacties/niet-ruiltransacties
Voorraden en bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde wordt enkel bepaald door één
van de volgende methodes: individualisering of FIFO.
Transactiemoment: de transactie vindt plaats op het ogenblik dat de economische stroom,
de gebeurtenis of de omstandigheid plaatsvindt
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Toelichting van de samenvatting van de algemene
rekeningen bij de jaarrekening 2018
Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen (klasse 0)
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01

00

02
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Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit

001

201809000416

201809000417

012001

012001

201809000417

013901

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

01390

020
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Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

Waarborgen per 31/12/2018

TB Waarborgen per 31/12/2017

29.631.185,23 €

28.470.531,07 €

0,00 €

0,00 €

28.470.531,07 €

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst

01309

0,00 €

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

01308

Openingspost

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

01307

201809000416

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht

01306

201809000015

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht

01305

013901

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

013901

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01304

0,00 €

01303

205.858,76 €

0,00 €

212.210,44 €

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven

Waarborgen per 31/12/2018

0,00 €
212.210,44 €

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

201809000417

013001

TB Waarborgen per 31/12/2017

Openingspost

28.682.741,51 €

29.837.043,99 €

01302

201809000416

58.519.785,50 €

0,00 €

28.682.741,51 €

0,00 €

58.519.785,50 €

Credit

01301

201809000015

013001

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's

013001

01300

Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden

Waarborgen per 31/12/2018

TB Waarborgen per 31/12/2017

0,00 €

28.682.741,51 €

201809000015

012001

Openingspost

28.682.741,51 €

Debet

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

Andere verplichtingen uit wissels in omloop

0111

Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

013

012

Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels

Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

011

0110

Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

010

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden

000

Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

29.631.185,23 €

28.470.531,07 €

-28.470.531,07 €

205.858,76 €

212.210,44 €

-212.210,44 €

29.837.043,99 €

-29.837.043,99 €

-28.682.741,51 €

28.682.741,51 €

-29.837.043,99 €

Saldo

05

04

03

06
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Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

022

023

Statutaire bewaargevers

Ontvangen zekerheden

Zekerheidstellers

031

032

033

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de
boekhoudkundige entiteit

041

201809002645

201809002646

050010

050010

Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

Op termijn verkochte goederen - te leveren

062

063

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

061

064

Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

060

Termijnovereenkomsten

Verplichtingen tot verkoop

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop per 31/12/2018
(aankoop grond Huwijnsbeek)

TB crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop per 31/12/2017

053

201809002645

201809002646

051010

051010

Openingspost

Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

201809000015

051010

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop per 31/12/2018
(aankoop grond Huwijnsbeek)

0,00 €

158.967,37 €

0,00 €

158.967,37 €

18.463,56 €

0,00 €

164.022,37 €

TB crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop per 31/12/2017

182.485,93 €

201809000015

050010

Openingspost

Verplichtingen tot aankoop

052

051

050

Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en
waarden

040

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

Statutaire bewaargevingen

030

Ontvangen zekerheden

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

021

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

18.463,56 €

0,00 €

164.022,37 €

182.485,93 €

0,00 €

158.967,37 €

0,00 €

158.967,37 €

23.518,56 €

-18.463,56 €

158.967,37 €

-164.022,37 €

-23.518,56 €

18.463,56 €

-158.967,37 €

164.022,37 €

07

Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

Op termijn verkochte deviezen - te leveren

066

067

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

074

091

201809000015

090101

Openingspost

201804037233

201809000015

091010

091010
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Openingspost

Bestemde gelden: Europese projecten

0,00 €

992.122,87 €

2.118.300,00 €

6.069.116,15 €

201804037232

091010

Bestemde gelden: Planbatenheffing

201804037231

091010

150.000,00 €

150.000,00 €

9.179.539,02 €

Bestemde gelden: herdenking WOI

Bestemde gelden voor andere uitgaven

201809000015

13.390.387,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Bestemde gelden

0903

090201

Openingspost

Bestemde gelden: Europese projecten

Bestemde gelden: Planbatenheffing

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

201804037233

090101

0902

201804037232

090101

Bestemde gelden: herdenking WOI

13.390.387,95 €

201804037231

0901

090101

13.540.387,95 €

Bestemde gelden

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

Diverse rechten en verplichtingen

09

090

Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van
derden

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

073

075

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

Meubilair en rollend materieel

0702

072

Installaties, machines en uitrusting

0701

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

Terreinen en gebouwen

0700

Gebruiksrechten op lange termijn

071

070

Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

065

Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

08

- 252 -

13.540.387,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.540.387,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

992.122,87 €

2.118.300,00 €

6.069.116,15 €

9.179.539,02 €

9.179.539,02 €

-13.540.387,95 €

992.122,87 €

2.118.300,00 €

6.069.116,15 €

-4.360.848,93 €

150.000,00 €

150.000,00 €

13.390.387,95 €

-992.122,87 €

-2.118.300,00 €

-6.069.116,15 €

4.210.848,93 €

4.360.848,93 €
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Overige diverse rechten en verplichtingen

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018
0,00 €

0,00 €

0,00 €
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TSAR4

Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674

Toelichting van de samenvatting van de algemene
rekeningen bij de jaarrekening 2018
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Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Deze toelichting omvat een verklaring van de afwijkingen op de waarderingsregels, zoals eerder goedgekeurd
door de deputatie en een aanvulling van belangrijke informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen.
Afwijking van de waarderingsregels in 2018
Volgende eerder goedgekeurde afwijkingen zijn nog steeds relevant:


Afschrijvingen elektrische voertuigen: rollend materieel wordt volgens de waarderingsregels op 5
jaar afgeschreven. Elektrisch aangedreven wagens daarentegen worden op een termijn van 3 jaar
afgeschreven.



De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van de provincie wordt in principe als
een exploitatie-uitgave beschouwd. Vanaf 2012 werden deze uitgaven op het investeringsbudget
geboekt en in één jaar afgeschreven. Dit heeft hetzelfde effect op het resultaat als het boeken van
de uitgave op het exploitatiebudget. Ook investeringen m.b.t. het Groot Seminarie en St.-Salvator en
de exploitatie-uitgaven die geboekt werden op investeringsbudget worden op 1 jaar afgeschreven.



De aankoop en inrichting van gronden en gebouwen waarvoor er een gebruiksovereenkomst is met
een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving wordt op het investeringsbudget geboekt.



Onderdelen van meubilair worden beschouwd als investering maar in afwijking op de normale
gebruiksduur van 5 jaar, is een afschrijvingstermijn van 1 jaar meer toepasselijk.



In 2018 werd een audit uitgevoerd i.f.v. de stookplaatsen voor diverse locaties. Gelet op de minimale
kostprijs per locatie is een afschrijvingstermijn van 1 jaar ook hier meer toepasselijk.



Voor hardware werden de afschrijvingstermijnen vanaf 2017 bepaald a.d.h.v. het soort hardware:
o
o
o
o
o



Componenten: 1 jaar
Servers en datacom: 4 jaar
Devices, eindgebruikers: 4 jaar
Printers, plotters, scanners, ed: 5 jaar
Telefonie: 5 jaar

Ook voor software werden de afschrijvingstermijnen gewijzigd:
o
o
o

Applicaties: 3 jaar
Applicaties consumables: 1 jaar
Systeemsoftware: 3 jaar
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Informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen en die relevant is voor het beoordelen ervan


Overeenkomstig het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies m.b.t. de afslanking van de provinciale bevoegdheden werd
het betreffende patrimonium op datum van 31 december 2018 geschrapt uit de jaarrekening.



Naar aanleiding van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, is de Provincie West-Vlaanderen uit de
volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden getreden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gaselwest
Imewo
Imog SV
IKWV
TMVW
Vliegveld Wevelgem-Bissegem
Infrax

Voor volgende uittredingen is er op datum van 31 december 2018 nog geen definitieve
overeenkomst:
1. WVI
2. Leiedal


De provincie heeft twee pensioenovereenkomsten. Een pensioenovereenkomst met Ethias
betreffende het wettelijk pensioen van statutaire ambtenaren en mandatarissen (1ste pensioenpijler)
en een overeenkomst met Ethias/Belfius betreffende de 2de pensioenpijler voor het contractueel
personeel.
Het financieel verslag (2017) voor zowel statutaire medewerkers, mandatarissen en contractuele
medewerkers geeft volgende financiële situatie weer qua opgebouwde reserves en verbintenissen
per eind december 2017 :

In EUR

1ste pijler (statutaire
medewerkers en
mandatarissen)
RESERVES

begin situatie per 01/01/2017
mutaties (bijdragen, uitbetaling
pensioenen, beheerskosten,…)
eindsituatie per 31/12/2017

2de pijler
(contractuele
medewerkers)

89.825.434

7.133.559

870.131

324.023

90.695.565

7.457.582

204.397.923

3.066.167

VERBINTENISSEN
eindsituatie per 31/12/2017
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1e pensioenpijler
Financieel verslag:
Eind 2017 bedraagt het totale tegoed (reserves) 90.695.565,20 euro. Dit is een kleine stijging met
0,97% ten opzicht van vorig jaar.
Actuarieel verslag:
Deel pensioenverzekering (mandatarissen) : met de beschikbare reserves (9.980.375 euro) wordt een
dekkingsgraad gerealiseerd van 105%. Deel bijdragenverzekering (statutairen) : met de beschikbare
reserves (80.715.190 euro) wordt een dekkingsgraad gerealiseerd van 41%.
2e pensioenpijler
Het financieel rapport 2017 toont een toename van 324.023 euro, wat een aangroei van 4,54%
betekent. Op 31/12/2017 werd zo een totale reserve van 7.457.582 euro gerealiseerd.

Om de toekomstige responsabiliseringsbijdragen te financieren werd in boekjaar 2017 een
voorziening aangelegd, opgesplitst in korte - en lange termijn. Voor de besturen die de betaling van
de pensioenbijdragen toevertrouwd hebben aan een voorzorgsinstelling blijkt dat de verschuldigde
bijdrage betaald wordt door deze voorzorgsinstelling. Voor de Provincie West-Vlaanderen betaalt
Ethias de bijdrage rechtstreeks. In boekjaar 2018 werd de voorziening voor een totaal bedrag van
2.746.725,00 euro bijgevolg teruggenomen.
Met brief van 7 maart 2016 werd het deel van de pensioenreserves opgevraagd aan DIBISS. Het
gaat over de vroegere boni voor kinderbijslag die door de wet van 24 oktober 2011 niet meer
automatisch werden toegekend aan de besturen die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd
Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. De reserves werden op een bijzondere
rekening bij DIBISS ingeschreven en konden opgevraagd worden voor de periode dat besturen niet
waren toegetreden (m.n. de periode 2012 t.e.m. 2015). Het aandeel voor de provincie WestVlaanderen was 1.184.564,04 euro. Dit wordt geboekt in vijf gelijke schijven over de jaren 2016 tot
en met 2020.


In het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij, project ‘Grondenbank De
Gavers’ werd in 2018 een bijkomend krediet van 500.000,00 euro ter beschikking gesteld. Het totale
fonds bedraagt op 31 december 2018 1 mio euro. Een 1ste overdracht van gronden wordt in de loop
van boekjaar 2019 gerealiseerd. In de loop van boekjaar 2018 werd een tweede overeenkomst
geïnitialiseerd met de Vlaamse Landmaatschappij nl. ‘Grondenbank Stroomgebied Heulebeek’. In
2018 werd hiervoor nog geen krediet verleend.



Er werden 92 aankoopfacturen met factuurdatum 2018 voor ongeveer 112.000,00 euro niet
opgenomen in de boekhouding op 31 december 2018 ondanks het feit dat de schulden gekend
waren. Reden hiervan is dat het transactiemoment in 2019 viel en de richtlijnen m.b.t. de budgettaire
boekhouding niet toelaten dat deze facturen geboekt worden in 2018.
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De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa (waarin de nog vol te
storten belangen en aandelen zijn opgenomen) bedragen, opgedeeld per rubriek
Provincie West-Vlaanderen
Deelnemingen 2018
Omschrijving
Inagro
Westtoer
TuaWest
Monumentenwacht West-Vlaanderen
Vonk

Aantal

Leiedal
West-Vlaamse Intercommunales

14.572,00
134.490,00

Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Certificaten Gemeentelijke
De Leie CV

5.350,00
0,00
30,00
25,00
2.703,00
420,00
300,00
2.466,00
39.236,00
0,00
105,00
1.128,00
180,00
251,00
725,00
140,00
530,00
120,00
1.273,00
1.400,00
548.820,00
460,00
100,00
1.700,00
106,00
27.754,00

De Mandel CVBA
De Mandelbeek CV
De Oostendse Haard CV
De Vlashaard CV
Deelnemingen De Lijn
Dexia gemeentelijke holding
Eigen Gift- Eigen Hulp CV
Eigen Haard CVBA
Help Elkander CVBA
Het Lindenhof CVBA
Izegemse Bouwmaatschappij CVBA
Mijn Huis CVBA
Ons Onderdak CVBA
T' HEIST BEST CV
Tieltse Bouwmaatschappij CV
Vivendo
Vl. Mij voor Watervoorziening
Vlaamse Huisvestigingmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij NV
Woonmaatschappij Ijzer en Zee
Woonwel
Xom Nv
Xom Nv (cfr statuten)
Jobpunt Vlaanderen
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
EthiasCO
Luminus
Wonen Regio Kortrijk
!mpuls

Nominale waarde Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Rubriek
12.144.022,00
0,00 12.144.022,00 IIB.1
2.617.656,00
0,00 2.617.656,00 IIB.1
185.218,09
0,00
185.218,09 IIB.1
284.194,08
0,00
284.194,08 IB.1
102.250,04
0,00
102.250,04 IIB.1
15.333.340,21

42,14
25,00

228,00

1,00
2.215.826,00
674.914,00

Totaal:

IIB.1 Extern verzelfstandigde agentschappen
IIB.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
IIB.3 Publiek private samenwerkingsverbanden
IIB.5 Andere FVA
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614.064,08
3.362.250,00

0,00
0,00

614.064,08
3.362.250,00
3.976.314,08

IIB.2
IIB.2

2,50
13.375,00
0,00
0,00
24,79
743,70
24,79
66,25
2,50
6.757,50
6,20
2.604,00
12,39
3.717,00
2,48
6.115,29
24,79
972.635,02
0,00
0,00
25,00
2.625,00
2,48
2.797,44
12,50
2.250,00
2,48
622,48
6,25
4.531,25
12,50
1.750,00
2,48
1.314,40
12,40
1.488,00
6,20
7.892,60
12,50
17.500,00
25,00 13.720.500,00
5,00
2.300,00
24,79
2.479,00
12,49
21.231,00
34,00
3.604,00
100,00 2.775.400,00
487.114,78
24,79
5.652,12
8.353.065,00
103.234,80
125,00
125,00
0,01
22.158,26
0,01
6.749,14

9.946,73
0,00
557,77

3.428,27
0,00
185,93
66,25
1.754,44
908,16
929,25
3.654,75
877.140,79
0,00
656,25
699,36
562,50
455,13
1.797,23
437,50
365,97
372,48
1.973,15
4.375,41
13.660.532,08
2.300,00
2.479,00
6.138,70
1.126,98
2.775.400,00
487.114,78
5.652,12
8.353.065,00
103.234,80
125,00
6.637,02
2.173,61

IIB.5
IIB.5
IIB.5

5.003,06
1.695,84
2.787,75
2.460,54
95.493,63
0,00
1.968,75
2.098,08
1.687,50
167,35
2.734,02
1.312,50
948,43
1.115,52
5.919,45
13.124,59
59.967,92
0,00
0,00
15.092,00
2.477,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.521,24
4.575,53

26.552.398,03

246.655,22 26.305.741,91

45.855.303,18

242.079,69 64.922.876,88

IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5

Overzicht zakelijke rechten per 31/12/2018
ERFPACHT
In erfpacht gegeven
ERFPACHT
Vlaams Gewest - ANB
VZW Astronomische Contact Groep
VZW Diogenes
De Vlaamse My voor waterzuivering (nu
AQUAFIN)My voor Watervoorziening CV
Vlaamse
cvba De Watergroep
Imewo
VZW Loca Labora
Gemeente De Panne
De Groene Kans
TMVW
Stad Ieper
vzw Unie-K
Hogeschool West-Vlaanderen
Stad Kortrijk
Stad Kortrijk
vzw WFIV

LOCATIE
diverse
Palingbeek paviljoen
Palingbeek hoeve + grond
De Gavers (pompgebouw + oprit ondergrondse leidingen + installatie)
De Gavers (ondergrond van diverse percelen voor aanleg ondergronds leidingen)
De Gavers
Bulskamp 2 elek. Cabines
Bulskampveld hoeve + grond
Garzebekeveld
Ijzerboomgaard, Diksmuide
Olympisch zwembad
Erfgoeddepot Ieper
Brugge/Hooglede/Izegem/Roeselare
Campus PIH Kortrijk
Vlinderkouter Bissegem
Erfgoeddepot Kortrijk
Kwartier Stevens, Zedelgem

BEGINDATUM
1/04/2012
1/05/1992
1/06/1999
geen exacte datum beslissing PR
15/12/88
1/04/1989
1/04/2015

TERMIJN
99 jaar
27 jaar
35 jaar / 27
30 jaar
30 jaar
31/03/2114

1/04/2000
1/01/2003
1/07/2015
1/03/2013
1/10/2017
1/01/2014
1/09/1995
1/01/2000
1/02/2018
1/11/2013 + 1/11/2015

33 jaar
27 jaar
27 jaar
31/12/2046
99 jaar
50 jaar
99 jaar
(31/08/2094)
31/12/2054
30 jaar
99 jaar

In erfpacht genomen
EIGENAAR
ANB
OCMW Ieper
Stad Ieper
Vlaams Gewest - MDK
Gemeente Wevelgem
Stad Blankenberge
Stad Brugge
Stad Brugge
ANB
Polder de Moeren
ANB
Stad Kortrijk
Erfgoeddepot Brugge
Stad Izegem
Gemeente Wingene
Kerkfabriek Sint-Salvator
VZW Talbot House Poperinge
Waterwegen en Zeekanaal
Nieuwe Polder van Blankenberge

LOCATIE
diverse
Gasthuisbossen (gronden)
Hill 60
Raversijde
Bergelen Gullegem (gronden)
Zeebos (gronden + woning)
POZ Brugge (grond zwembad Doornstraat)
Olympia Zwembad te Brugge
Diksmuide (Woumen) - De Otter
Sint-Karelsmolen Veurne toegangsweg + grond parking
De Panne - De Nachtegaal
TBS Kortrijk (Tuinbouwschool + conciërgeriewoning)
Stad Brugge
Kasteel Wolvenhof
startercentrum Wingene
Ter Doest
schuur
Pool of Peace Heuvelland/Wijtschate
Veurne
Pompgebouw Zuienkerke
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BEGINDATUM
TERMIJN
1/04/2012
99jaar
1/04/1996
31/03/2095
1/07/2014
50 jaar
30/10/2015 49 jaar - 29/10/2064
1/01/1999
30 jaar 31/12/2028
1/10/1997
99 jaar
wijziging
1/10/1973
99 jaar
1/09/2011
35 jaar
1/01/2014
50 jaar
1/05/2007
99 jaar
1/01/2014
50 jaar
1/09/1999
50 jaar
1/02/2018
30jaar
1/01/2011
99 jaar
1/02/2012
33jaar
1/01/2001
50 jaar
1/05/2007
60 jaar
1/03/2014
75jaar
1/01/2013
27 jaar

GEBRUIKSRECHTEN( 1)
In gebruik gegeven
GEBRUIKER
Georges Pante
DEWEERDT André
diverse duikclubs (40)
vzw Zeil-en Surfclub Gavermeer
VZW VOC BULSKAMPVELD
VANDAMME Wim
Private Stichting Stella Lucet
Dhr.en mevr. Marc Verplancke-Tylleman
Dejonghe - Kints
PINTELON Jozef
BVBA Hippo Service
Vlaams Gewest-ANB
Dirk Goemaere
Groene Kans
UNU/CRIS
VZW Club Brugge
vzw Cercle Brugge
De stad Kortrijk
Howest
vzw Cobot
Provincie Oost-Vlaanderen
Inagro
vzw Provinciale dienstverleningscentra
VLAAMSE AUTONOME SCHOOL
Stad Kortrijk
POM
Stad Brugge
Vissersclub 't Hooghe
Gaselwest
FV GROOT TER DOEST
Westtoer
Vonk
POM
Vandewiele-Jonckheere

LOCATIE
Tillegembos weiden
Tillegembos weide
De Gavers waterplas
De Gavers waterplas zone 1w2 en 1w3
BULSKAMPVELD vogelopvangcentrum
BULSKAMPVELD grond
domein d' Aertrycke - gebruik schuur
domein d' Aertrycke - gebruik moestuin+oude
boomgaard +
blok weiland
schapenhok
d'Aertrycke
Zeebos : gebruik weiden
Fort van Beieren
gronden 't Zwin
IJzerboomgaard te Diksmuide
KTA-hoeve - Ijzerboomgaard Diksmuide
SEMINARIE Brugge lokalen
BOEVERBOS parking : 172 parkeerplaatsen
BOEVERBOS parking : 172 parkeerplaatsen
Sprotcomplex PTI Kortrijk
perceel grond voor parking
weefzaal PTI
lokalen PTI percelen te Roeselare + extra
verschillende
percelen via add. 1
Magdalenahoeve + 2 weiden aan Ons Erf
PIH Kortrijk
deel kelder, prefab
aula
erfgoeddepot
Kortrijk
Tolhuis
Erfgoeddepot Brugge
Kasteelpark 't Hooghe
startercentrum roeselare
TER DOEST schuur
kantoorgebouw
Brugge, max. 6 VP Esenkasteel en
max. 6 VP ZW-Vl
Filiaal III + pc lokaal filiaal I
diverse startercentra
percelen gelegen te Torhout

BEGINDATUM

TERMIJN

1/01/2003
1/01/2009
1/01/2018
1/07/2014
3/02/2005
1/01/2002
1/07/2013
1/10/1991
19/10/2012

1 jaar
(stilzwijgend
9 jaar
(stilzwijgend
30/06/2023
9 jaar
(stilzwijgend
30/09/2010
1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1
jaar duur
onbepaalde
onbepaalde duur

1/07/2010
1/12/2016
1/09/2010
15/11/2011
1/10/2013
Voetbalseizoen
Voetbalseizoen
1/09/2013
1/09/2017
1/12/2017
1/09/2018
1/01/2014
1/04/2009
1/12/2014
1/02/2018
1/02/2017
1/02/2018
1/01/2012
17/02/2011
5/12/2000
1/01/2014
1/01/2017
1/01/2014
20/09/2018

30/06/2019
9 jaar stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar
31/12/2010 (stilzwijgend verlengbaar met
telkens
1 jaar) met telkens 1
1 jaar (stilzwijgend
verlengbaar
jaar)
onbepaald
kan
hoofdovereen
Voetbalseizoen
Voetbalseizoen
1 jaar
(stilzwijgend
6 jaar, stilzwijgend
verlengbaar met 1 jaar tot
max.
9 jaar.
31/12/2020
2 schooljaren - verlengbaar per schooljaar
31/12/2018 (stilzw verlgb 1 jaar
1 jaar
(stilzwijgend
onbepaald
30 jaar
1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens
3mnd)
30
jaar
9 jaar stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar
onbepaald
50 jaar
(zie
erfpacht kerkfabriek
St. Salvator)
31/12/2018
- uiterlijk 31/12/2019
31/12/2019
31/12/2018
9 jaar

In gebruik genomen
EIGENAAR
VZW BROEDERS VAN LIEFDE
Gemeente Dentergem
Hippo Service bvba
Aquafin
Vlaams Gewest - Agentschap Wegen&Verkeer
VMM
DESOT Noël
Openbare Instelling Groot Seminarie
Stad Brugge
OCMW Kortrijk
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Gemeente Zwevegem
Florum nv
Waterwegen en Zeekanaal
Natuurpunt afdeling Damme

(1)

LOCATIE
Bulskamp gronden
lokalen hoeve Baliekouter
Fort van Beieren (Koolskamp)
Fort van Beieren (Koolskamp)
Ijzerboomgaard
Koolhofput
Spoorwegbedding Ieper-Kortemark doorgang fietspad
Seminarie Brugge lokalen
Provinciehuis Boeverbos parking
Tuinbouwschool - aanleg parking
Roeselare : gronden
Meckaniekersgebouw site Transfo
Loofstraat - PTI Kortrijk
Damse Vaart
Damme,
1e afdeling,
sectie d, perceel 167/02E

BEGINDATUM
1/10/2001
datum voorlopige oplevering
1/07/2010
11/02/2010
11/02/2016
10/02/2014
1/04/2004
1/10/2012
15/01/2004
1/09/2014
1/08/2005
1/07/2015
8/11/2011
1/10/2014
1/01/2013

Strikt genomen geen zakelijke rechten, te vergelijken met huurovereenkomsten
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TERMIJN
9 jaar
(daarna voor onbepaalde
9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar duur)
voor 9 jaar)
30/06/2019
precair
onbepaald
5 jaar (stilzw verlgb 5 jaar)
9 jaar (stilzijgend
verlengbaar
met 9 jaar)
onbepaald
onbepaald
31/08/2020 stilzw.verl. 3 jr.
9 jaar (stilzijgend
verlengbaar
telkens met 1 jaar)
onbepaald
onbepaald
onbepaald
onbepaald

OPSTAL

In opstal gekregen

EIGENAAR - OPSTALGEVER

LOCATIE

1Belgische Staat 2 The commonwealth war graves commission

Gasthuisbossen - Hill 60

1/08/2014

50 jr.

NV Fortbeke Brugge

15/03/2000

20 jaar - stilzw.verlgb.telkens 1 jaar

24/nov/15

tot 07/03/2042

Mortier Vanhaecke

Fort van Beieren
grond parking
Zwevegem site Transfo
Groot Moerhof

gemeente Zwevegem

Zwevegem site Transfo (duiktank)

gemeente Zwevegem

BEGINDATUM

TERMIJN

1/04/2012

50 jaar

ingang bij vervullen opschortende vwd.

30 jaar vatbaar voor verlenging max. 50jr.

In opstal gegeven
OPSTALHOUDER

LOCATIE

BEGINDATUM

TERMIJN

GASELWEST
NV BAVIK Harelbeke

Cabine Palingbeek

1/09/2006
9/11/1995

9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar met
telkens 9 jaar)
30 jaar

NV Twin Properties

De Gavers - grond
cafetaria
domein d'Aertrycke

10/11/1995

50 jaar ( 10/11/2045)

ETIZ-AG

Domein Wallemote Cabine Wolvenhof

23/02/2006

Nv Fortbeke - Mark Wentein

Fort van Beieren

15/03/2000

9 jaar (stilzwijgend
met telkens
9 jaar)
20 verlengbaar
jaar - stilzw.verlgb.
Telkens
1 jaar

OC Natuur en Bos

t Zwin

21/05/2015

30 jaar

Proximus Brussel

1/01/2000

9 jaar (verlengbaar met 9 jaar)

lokaal
Ponsaert-Muylle - vzw Varkens KI Boeverbos
Beitem POVLT
Roeselare
–
grond
gebouw
GASELWEST
Cabine Beitem
POVLT

5/12/1994

30 jaar

1/08/2006
1/05/2015

9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar
met telkens
9 jaar)
max. 50 jaar
12 jaar (jaarl.
stilzwijgend
verlengbaar)

1/11/2010

12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar) max. 50jr.

1/01/2002

9 jaar (stilzw.verlengbaar)

POM West-Vlaanderen

Wevelgem electriciteitscabine
perceel
nr. 875 EWaregem
8 /0 a 04 ca
Starterscentrum

1/08/2014

40 jaar

Mortier Vanhaecke

Groot Moerhof

1/04/2012

50 jaar

vzw Inagro
vzw PCBT
WVEM Brugge

Beitem POVLT
Roeselare
– grond gebouw
POVLT
- Beitem
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Overzicht hangende geschillen per 31/12/2018

Bron : dienst COOP

De BBC richtlijnen schrijven voor om hangende geschillen waarvoor een vermoedelijke uitstroom van
middelen is voorzien binnen het jaar, dat deze geschillen opgenomen moeten worden in de klasse
‘Voorzieningen’. Bij de Provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel diverse geschillen hangende. Het
resultaat van het geschil en de mogelijke kost kan echter niet gewaardeerd worden. Daarom wordt er in deze
toelichting een overzicht gegeven van het aantal geschillen per rechtbank.
1.

Gewone Rechtbank
15 hangende geschillen (waarvan 5 zonder eis en 3 met tussenkomst door Ethias) die behandeld
worden door 12 advocaten.

2.

Raad van State
26 hangende geschillen die behandeld worden door 6 advocaten, zonder eis.

3.

Vredegerecht
3 geschillen, behandeld door 3 advocaten

4.

Arbeidsrechtbank
1 rechtszaak

5.

Raad voor vergunningsbetwistingen
8 dossiers waarvoor geen eis werd ingediend, 1 advocaat komt hierin tussen.

6.

Politierechtbank
2 geschillen hangende, met tussenkomst van Ethias

7. Correctionele rechtbank
1 geschil hangende, met tussenkomst van Ethias.
8. Hof van Beroep
2 geschillen
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Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000

Laatste budgettair journaalnummer: 2018014674
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Inleiding
Het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel (IVA SDP) kijkt met het jaarverslag
terug op het werkjaar 2018. Het jaarverslag geeft in cijfers en met een aantal overzichten een inkijk in de
werking van het agentschap.
Onder het eerste hoofdstuk vind je informatie over de werking, met aantallen leden, aangeslotenen bij de
hospitalisatieverzekering of de lichamelijke ongevallen, de premies voor geboorte, samenwonen of huwelijk
en andere interessante gegevens.
Je leest verder over de activiteiten die het agentschap vanuit de inbreng van beide werkgroepen
organiseerde voor de senioren of voor alle leden. In het oog springen een zeer succesvol nieuwjaarsmoment
in Kinepolis, de boottocht Brussel-Antwerpen, de Quiz voor de goede doelen en, naar jaarlijkse gewoonte,
het Sintfeest.
Tot slot vind je in dit jaarverslag ook de nodige info over de structuren en de middelen van IVA SDP.
2018 was een goed gevuld jaar waarbij de ledenstructuur en het activiteitenprogramma, ook voor de
nieuwste toevoegingen zoals het Merits & Benifits voordeel en het sportaanbod geconsolideerd werden.
Deze werking in de komende jaren verder zetten met blijvende aandacht voor een aantrekkelijk aanbod met
voldoende variatie in activiteiten en doelgroepen is de uitdaging voor de sociale dienst provinciepersoneel.
Deze ambitie maken we waar dankzij de zeer gewaardeerde inzet van alle medewerkers, vrijwilligers,
begeleiders, leden van de werkgroepen en van de stuurgroep, waarvoor we hen allen van harte bedanken!

Karel Eeckhout
Hoofd IVA SDP
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Hoofdstuk 1:
Ondersteunen van de werking van het IVA SDP
Leden
In artikel 2 van het oprichtingsbesluit van het IVA SDP staat volgende omschrijving van wie lid kan worden.
De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3):
Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende categorieën:
a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het gesubsidieerd personeel
van de provinciale onderwijsinstellingen PTI/PCVO en de gedeputeerden)
b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap (inclusief POM en Mu.ZEE vzw)
c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip
dat zij met pensioen zijn gegaan
d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op kinderbijslag) van
de onder a), b) en c) vermelde personeelsleden voor zover ze voordien aangesloten waren als
gezinslid
Dit werd aangevuld in 2015 (PR 25.06.2015) met categorie:
e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele aanstelling
beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip van
uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders tewerkgesteld worden.
De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en
aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in a), b), c),d) en e), waarvoor een bijdrage
betaald wordt.
In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch als “personen ten laste”
worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het aangaan of verlenging van het lidmaatschap:
- ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de huisvesting van de
kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het
ouderlijk gezag;
- ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor of gehomologeerd door
een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen
gelijkmatig is verdeeld over beide ouders.
Onder ‘deel uitmaken van het gezin’ wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of verlengen van het
lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het aangesloten lid, overeenkomstig het
bevolkingsregister.
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De IVA SDP werd opgestart in 2014 en na 5 volledige jaren werking telt ze in 2018 3135 leden.
Wij maken een onderscheid tussen titularissen, partners, kinderen en andere gezinsleden.
Hieronder de vergelijking met de ledenaantallen 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 gebaseerd op het nieuwe
ledenbestand.

2014

2015

2016

2017

2018

Titularissen

1.277

1.316

1.356

1.371

1.350

Partner

827

843

862

854

806

Kinderen en
gezinsleden

946

986

1.017

1.012

979

Totaal

3.050

3.145

3.235

3.237

3.135

Het ledenbestand wordt onderverdeeld in de actieve leden en de senioren.

2018

SENIOREN

2018

Titularissen

876

Titularissen

474

Partner

528

Partner

278

Kinderen en
gezinsleden

975

Kinderen en
gezinsleden

4

Totaal

2.379

Totaal

756

ACTIEVEN

De titularissen komen van verschillende werkgevers. Hieronder de onderverdeling per werkgever.
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Provinciepersoneel
732

Leden SDP
609

Niet-leden
123

83,19

675

559

116

82,81

PTI

16

10

6

62,50

POM

3

3

0

100

INAGRO

33

31

2

93,93

Vonk apb

4

4

0

100

Monumentenwacht

2

2

0

100

Leden SDP

Niet-leden

%

144

95

49

65,97

71

Leden SDP
46

Niet-leden
25

64,78

Personeel

%

waarvan tewerkgesteld bij:
Provinciebestuur

PTI
Personeel
NIETPROVINCIEPERSONEEL
POM
Personeel
Mu.ZEE*

%

Leden SDP
Niet-leden
7
Personeel
*personeelsleden die lid waren van de IVA SDP op de vooravond van de
verandering van werkgever kunnen hun lidmaatschap behouden

%

Inagro

%

Personeel

215

Westtoer
Personeel

79

VONK apb
Personeel

12

Monumentenwacht
Personeel

8

TUA WEST
Personeel

3,5

Leden SDP
109

Niet-leden
106

50,69

Leden SDP

Niet-leden

%

23

56

29,11

Leden SDP

Niet-leden

%

8

4

66,66

Leden SDP

Niet-leden

%

2

6

25

Leden SDP

Niet-leden

%

0

3,5

0

Hospitalisatieverzekering
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De Sociale Dienst voorziet in een groepsverzekering Gezondheidszorgen (= Hospitalisatieverzekering) voor
zijn leden. Van de 3.135 leden zijn 2.016 personen op deze groepsverzekering ingeschreven.
Aangesloten leden kiezen tussen 2 formules voor de hospitalisatieverzekering, een basisformule en een
uitgebreide formule. Binnen één gezin kan slechts één formule gekozen worden.
Het IVA SDP komt tussen in de helft van de basisformule.
Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering heeft ingeschreven in
2018 en de vergelijking met 2017.

ACTIEVEN

2017

2018

%
2018

Titularissen *

144

148

16,89

Partners

376

341

64,58

Kinderen en gezinsleden

873

834

85,53

Totaal

1393

1.323

55,61

SENIOREN

2017

2018

%
2018

Titularissen *

451

446

94,09

Partners

238

241

86,69

Kinderen

6

4

100

695

691

91,52

Totaal

*Titularissen kunnen in de meeste gevallen gebruik maken van een gratis hospitalisatieverzekering
bij hun werkgever.
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Verzekering Lichamelijke Ongevallen
Het IVA SDP biedt aan zijn leden ook de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke
Ongevallen tegen betaling van de volledige premie.
313 leden maakten in 2018 gebruik van deze extra verzekering.
Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering was ingeschreven.

2018

%

187

13,85

Partners

92

10,69

Kinderen

34

3,47

313

9,98

Titularissen

Totaal

De titularissen hebben keuze uit 2 soorten formules nl.:
- 24/24u dekking (66)
- dekking tijdens het privéleven (buiten werkuren om) (39)
De gezinsleden en de senioren kunnen enkel intekenen op de formule dekking tijdens het privéleven
(buiten werkuren om).
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Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen
Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen, geboorte of adoptie
van een kind. De premie die gegeven wordt is 75 euro per gebeurtenis bij huwelijk of wettelijk samenwonen
en 100 euro per kind bij geboorte of adoptie.

2018

Geboorte/adoptie

38

Huwelijk/wettelijk
samenwonen

12

Totaal

50

In 2018 werden in totaal 50 premies uitbetaald.
Voor huwelijk of wettelijk samenwonen waren dat er 12, voor geboorte of adoptie waren dat er 38.
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Renteloze leningen
Om een crisissituatie te overbruggen kan een renteloze lening aan een aangesloten lid worden toegekend.
Dat bedrag moet worden terugbetaald zonder aanrekening van interest en volgens een overeengekomen
aflossingsplan.
Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een aanvraagformulier en
vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting en
aanvullende belastingen). Indien nodig worden ook andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd.

Een renteloze lening afgesloten op 15.05.2017, voor een bedrag van 2.500€, liep tot eind mei 2018.
Een renteloze lening afgesloten op 11.12.2017, voor een bedrag van 2.500 €, liep tot eind december 2018.
Een renteloze lening werd afgesloten op 27.11.2018. Hierbij werd een bedrag van 1.890€ geleend.
De termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden.
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Ledenvoordelen
Voordelenkaart
In 2017 werd de voordelenkaart van Merits & Benefits gelanceerd. M & B biedt een permanent aanbod van
kortingen. Zowel seizoensgebonden, tijdelijke voordelen (Collishop, Bongo, Hubo,…) en bedrijfsgerelateerde
voordelen (regionale handelaars,…).
Via een online voordelenplatform kunnen leden inloggen en genieten van de kortingen. De handelaars
bieden voordelen aan op verschillende manieren: online, kortingsbon, voucher, tickets of op vertoon van de
kaart.
Op regelmatige basis ontvangt het agentschap een rapportering over het gebruik.
In 2017 waren er 494 titularissen geregistreerd wat neerkomt op 36% van het totaal aantal leden.
In 2018 waren er 669 titularissen geregistreerd wat neerkomt op 49,55% van het totaal aantal leden.

geregistreerden
800
700

669

600
500
400

494

300
200
100
0
2017

2018

Populaire kortingen zijn:
-

Bol.com (931 vouchers)
Kinepolis (653 vouchers)
Carrefour (455 vouchers)
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Tweedehands PC’s
Volgens een goedgekeurd vervangingsplan worden de computers van de werknemers van Provinciebestuur
West-Vlaanderen vervangen door nieuwe toestellen. Dat zorgt ervoor dat het provinciebestuur jaarlijks heel
wat afgeschreven PC’s heeft. De deputatie heeft in zitting van 5/09/2013 beslist om deze PC’s door te
verkopen aan eigen personeelsleden en leden IVA SDP. De verkoop van deze PC’s wordt georganiseerd door
IVA SDP en ook de middelen die deze verkoop opbrengt komen op het budget van het IVA.

In 2018 werden 55 PC’s verkocht. Kostprijs per stuk was 25 euro. Voor die prijs kreeg de koper een PC,
toetsenbord, muis en besturingsprogramma. Nieuw in 2018 was dat men voor de prijs van 15 euro een
tweedehands monitor kon aankopen.
In totaal bracht dit 1.375 euro op, ten voordele van het IVA SDP.
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Operationele werking
Beslissingen Deputatie
Hieronder het overzicht van de beslissingen van de deputatie met betrekking tot de werking van het
agentschap. Er werd in 2018 geen dossier voor beslissing Provincieraad voorgelegd.
Onderwerp
Werking IVA SDP
Verzekeringen
(dossier COOP)
Verzekeringen
(dossier COOP)
Verzekeringen
(dossier COOP)
Bijdrage
agentschappen

Titel dossier
Kennisname jaarverslag 2017
Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg
< 65 jaar voor het dienstjaar 2018
Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg
+ 65 jaar voor het dienstjaar 2018
Goedkeuren uitbetaling premie voor de verzekering
Lichamelijke ongevallen – leden van de Sociale Dienst en
partners
Addendum bij beheersovereenkomst (aanpassing bijdrage
agentschappen)

Aantal
1
1
1
1
1

Beslissingen Provinciegriffier
In 2018 werden geen dossiers van IVA Sociale Dienst aan de provinciegriffier voorgelegd.

Beslissingen Hoofd IVA SDP
Het hoofd van het IVA SDP neemt alle operationele beslissingen en beslissingen betreffende leveringen en
diensten voor zover het goedgekeurd bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan het bedrag waarbij een
opdracht via een onderhandelingsprocedure tot stand kan komen met een aangenomen factuur.
Beslissingen Hoofd IVA SDP worden geformaliseerd in een zitting en opgenomen in het provinciaal
notuleringssysteem Cobra.
Beslissingen die het hoofd van het IVA SDP nam waren volgende:
Onderwerp
Activiteiten

Verzekeringen
Renteloze lening

Titel dossier
Goedkeuren dossiers organisatie activiteiten
Goedkeuren opdracht tot toewijzen busmaatschappij ten
behoeve van de activiteiten IVA SDP 2018
Goedkeuren sportaanbod voorjaar/najaar 2018
Beslissing ivm (terugbetaling) annulaties
Goedkeuren terugbetaling premie hospitalisatieverzekering
na overlijden lid
Goedkeuren aanvraag renteloze lening lid IVA SDP
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Aantal
29
1
2
3
16
1

Hoofdstuk 2:
Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP

Het jaarprogramma werd vastgelegd door het hoofd IVA SDP, op advies van de stuurgroep en de
werkgroepen senioren en alle leden, en bevat klassiekers zoals wandelingen, tentoonstellingen,
sinterklaasfeest, bedrijfsbezoeken, … In 2018 werden in het totaal 34 activiteiten georganiseerd.
Er wordt telkens een overzicht van de activiteiten gegeven met een overzicht van het aantal deelnemers.
De activiteiten worden opgedeeld in 2 categorieën (alle leden en senioren) omdat ze uit de respectievelijke
werkgroepen voorgesteld worden. We beklemtonen evenwel dat alle activiteiten, behalve de
nieuwjaarmaaltijd voor de senioren, altijd open staan voor alle leden.

Organiseren van de activiteiten voor alle leden
o

Vorming:
online betalen (14) / mobiel internet (21)

o

Recreatief:
Verlichte serres van Laken (47)/ 1-mei wandel- en fietstocht in de Palingbeek (27)/
Moviepark Germany (23)/ Kerstshopping Keulen (86)

o

Nieuwjaarsmoment in Kinepolis Brugge (244)

o

Workshop:
Infoavond tuinieren (31)/ workshop italiaans koken (17)/ bloemschikken (26)

o

Cultureel:
boottocht Brussel-Antwerpen (75)

o

Ledenvergadering in hotelschool Ter Duinen in Koksijde (62)

o

Quiz ten voordele van de Goede Doelen (120)

o

Sintfeest in Speeldorp Boebalu (150 volw + 130 kids)

o

Weightwatchers@work (64)

Er was een info-avond gepland met Alain Remue van de cel Vermiste Personen maar die werd verplaatst
naar 2018 wegens andere verplichtingen van de heer Remue.
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Volgende activiteiten werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen:
- Workshop BBQ in Augustijnenhof juni 2018 (12)
- Waterfront juni 2018 (7)

Organiseren van de activiteiten voor de senioren
o

Vorming:
online betalen (14) / mobiel internet (21)

o

Culinair:
Nieuwjaarsmaaltijd senioren (148) / Schuttersgilde Sint-Sebastiaan en lunch in hoeve
Cortvriendt (80)

o

Bedrijfsbezoek: Keukenhof (63) / Koffiebranderij Hanssens en stoeterij Willy Naessens
(57)

o

Cultureel:
Trainworld in Schaarbeek (18) / Schoeisel museum, kruidentuin en Nokere berg (33) /
Terneuzen en Breskens (55)

o

Meerdaagse reis:
Lotharingen, Verdun en omgeving (54)

o

Ontmoetingsmomenten:
Erfgoedwandeling Diksmuide (27) / fietstocht Roeselare (11) / overzicht 35 jaar
seniorenwerking (54)

De culinaire uitstap naar Hoeve Cortvriendt werd wegens het grote succes 3x georganiseerd (13/03, 26/03
en 28/03)

Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit
Het Hoofd IVA SDP maakte een afwegingskader voor bepaling deelnameprijs/tarieven en evalueert dit
telkens ifv. objectivering en haalbaarheid en in overeenstemming met de principes bij oprichting.
Het afwegingskader bevat de principes die moeten toelaten om de concrete tarieven per activiteit eenduidig
te bepalen op basis van de reële kosten/parameters.
Per activiteit wordt een zitting hoofd IVA SDP opgemaakt waarbij de prijszetting/tarieven concreet beslist
worden op basis van alle kosten van een activiteit voor leden en niet-leden met als doel de kosten
voortkomend uit de activiteiten gedeeltelijk te compenseren.
Het afwegingskader gaat in bijlage en bleef ongewijzigd in 2018.
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Sintfeest
In 2018, werd net zoals de voorbije 2 jaar, één gezamenlijk sintfeest georganiseerd in speeldorp Boebalu in
Roeselare.
Op zondag 25 november werden de kinderen en hun ouders verwacht vanaf 09u00 tot 13u00.
Na het Sint-ontbijt konden de kinderen naar hartenlust spelen en een snoepzak ophalen bij de Sint en zijn
Pieten en ook hun geschenk meenemen naar huis. Er schreven 150 volwassenen en 130 kinderen in voor
het feest.
85 geschenken werd afgehaald in Inagro (Beitem), 290 in Provinciehuis Boeverbos (Brugge) en 51 in het PTI
(Kortrijk).

Sportaanbod
Het personeelssportaanbod (dat de voorbije jaren bij de sportdienst zat) verliep in 2018 via de sociale
dienst. Daarbij was de focus gericht op continuïteit van het aanbod.
Voorwaarden om deel te nemen:
- lid zijn van de sociale dienst
- actief zijn als personeelslid
- registreren en inschrijven op de verzekering
Onderstaande sporten werden georganiseerd, telkens met een min. van 6 deelnemers
o

Zwemmen (Brugge en Ieper)

o

Badminton (Brugge)

o

Tennis (Brugge en Roeselare)

o

BBB (Beitem en Brugge)

o

Spinning (Brugge)

o

Conditietraining (Ieper)

o

SUP (Brugge)

o

Yoga (Brugge, Beitem, Diksmuide en Kortrijk)
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Hoofdstuk 3: Structuren
Bij de structuren en bevoegdheden is er gestreefd om de participatiegedachte maximaal mee te nemen in de
stuurgroep.

Hoofd IVA SDP
In zitting van 4 juli 2013 werd de beheersovereenkomst tussen Deputatie en Hoofd IVA SDP goedgekeurd.
In deze beheersovereenkomst worden onder andere zaken overeengekomen zoals de duur van de
overeenkomst, de definiëring van de opdracht, de middelen, het financieel en personeelsbeheer, de
verantwoordelijkheden en de evaluatie.
Op donderdag 29 november 2018 besliste de Deputatie om gelet op de pensionering van Hilde Vandromme,
Karel Eeckhout vanaf 1 januari 2019 als hoofd van IVA SDP aan te stellen.

Stuurgroep
Het Hoofd IVA SDP wordt geadviseerd door een stuurgroep. De samenstelling wordt vastgesteld in art. 13 van
de oprichtingsovereenkomst. De leden en technici moeten lid zijn van het IVA SDP.
Functie

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging

Voorzitter
Secretaris
Hoofd IVA SDP
Lid
werkgeversdelegatie

Niet-stemgerechtigd
Niet-stemgerechtigd
Niet-stemgerechtigd
1. Provinciegriffier

Carl Vereecke
Joke Van Hulle
Hilde Vandromme
Geert Anthierens

2. Provincie
3. Provincie – PTI
4.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
5.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
6. Senioren
7. Senioren
1. ACOD/ACV-OD/VSOA

Karin Kinsabil
Carline Depuydt
Andrea Lamote (namens POM)

Lid vakorganisaties

2. ACOD/ACV-OD/VSOA
3. ACOD/ACV-OD/VSOA
4. ACOD/ACV-OD/VSOA
5. ACOD/ACV-OD/VSOA
6. ACOD/ACV-OD/VSOA
Technici werkgevers

1
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
2.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
3. MoWa (monumentenwacht)
4. VONK apb
Ad hoc
5. TUA WEST

Hugo Casier
Dirk Rommel
Glenn Gevaert (namens ACVOD)
Conny Decleer (namens ACVOD)
Nancy Terrière vanaf juni 2018
(namens ACV Openbare
Diensten)
Peter Focquaert (namens ACOD)
Christophe Coppejans-Trips
(namens ACOD)
Gisèle Muylle (namens Westtoer)
Roos Meulemeester (namens
Inagro)
Reinoud Van Acker
Freddy Deslé
Ad hoc
Charlotte Destoop

Technici
vakorganisaties
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Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor de helft van de duur
van de beheersovereenkomst waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus worden
toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als lid/technicus.
*Sven Demeulenaere en Kristof Noë velieten de stuurgroep per 01.01.2018 door de afslanking
De Stuurgroep kwam bijeen op:
22 januari 2018
11 juni 2018
24 september 2018
26 november 2018
Bij elke bijeenkomst van de stuurgroep zijn er agendapunten die telkens terugkomen, aangevuld met
unieke agendapunten.
1. Terugkerende agendapunten
a. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering
b. Verslaggeving werkgroep en activiteiten alle leden
c. Verslaggeving werkgroep en activiteiten senioren
d. Verslaggeving agentschap
e. Overzicht budget
f. Info hoofd IVA SDP
2. Unieke
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

agendapunten
Vastleggen data bijeenkomsten stuurgroep
Sportaanbod via IVA SDP
Jaarverslag 2017
Wijzigingen leden/technici
Huishoudelijk reglement - addendum (bijdrage agentschappen)
Aanpassing afwegingskader prijszetting
Jaarprogramma 2018
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Werkgroepen
Wie?
Het IVA SDP installeert op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen diverse
werkgroepen met specifieke opdrachten.
Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep. De voorzitter van de werkgroep rapporteert
aan de stuurgroep en/of aan het hoofd van IVA SDP over de werkzaamheden. Deze werkgroepen formuleren
een voorstel over de aanpak, de uitwerking en evaluatie van hun opdracht.
Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep om een concreet en
actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de
werkgroep voor de duur van een opdracht. Het agentschap deed eind 2013 een oproep naar de leden om lid
te worden van één van de werkgroepen.
Samenstelling werkgroep alle leden:
Voorzitter: Glenn Gevaert
Leden:
-

Casier Hugo
Cloet An
Decock Annemie
Rif Yasmina
Secelle Carine
Terrière Nancy
Torbeyns Hans
Van Paemel Thierry
Vanhooren Ronny
Verbanck Johan

Samenstelling werkgroep senioren:
Voorzitter: Hugo Casier
Leden:
-

De Nijs Rita
De Soete Corinne
Debonnet Arnoud
Decock Annemie
Dedoelder Anne-Marie
Deweerdt André
Goderis Jef
Lafère Nina
Maurus Nicole
Messens Pia
Rommel Dirk
Sarrazijn Robbrecht
Warrinnier Armand
Van Paemel Thierry
Verbanck Johan
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Bijeenkomsten en agendapunten
Werkgroep alle leden dd. 07/02/2018, 03/04/2018 en 17/09/2018
-

Goedkeuring verslag
Terugkoppeling stuurgroep
Evaluatie voorbije activiteiten
Opvolging programmatie 2018
(voorbereiding) Jaarprogramma 2019
Varia

Werkgroep senioren dd. 07/03/2018, 13/06/2018 en 07/11/2018
-

Mededeling samenstelling IVA SDP werkgroep senioren
Goedkeuring verslag
Terugkoppeling stuurgroep
Evaluatie voorbije activiteiten
Verfijning goedgekeurd jaarprogramma 2018
(voorbereiding) Jaarprogramma 2019
Rondvraag en varia
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Hoofdstuk 4: Middelen

Budgettaire middelen
Het IVA SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële middelen die
integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie
onderworpen is aan goedkeuring door de Provincieraad.
De middelen worden per budgetjaar voorzien voor de actieplannen binnen het meerjarenplan zoals
goedgekeurd door de Provincieraad.
Deze middelen worden per budgetjaar van de legislatuur geautoriseerd door de Provincieraad waarna ze
beschikbaar zijn voor het IVA SDP.
Het opvolgen van het budget is één van de vaste agendapunten op de bijeenkomsten van de Stuurgroep.
De doelstellingenrealisatie en het evaluatierapport BBC van 2018 gaat in bijlage.

Personele middelen
Personeel
De deputatie stelde in zitting van 6 maart 2013 Hilde Vandromme aan als Hoofd IVA SDP. Deze taak wordt
toegevoegd aan de functie van bestuursdirecteur Personeel & HRM die ze reeds uitvoerde.
Op donderdag 29 november 2018 besliste de Deputatie om gelet op de pensionering van Hilde Vandromme,
Karel Eeckhout vanaf 1 januari 2019 als hoofd van IVA SDP aan te stellen.
Het IVA SDP beschikt daarnaast voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over personele
middelen vastgelegd in de personeelsformatie van de provincie West-Vlaanderen (integraal gefinancierd uit
het provinciale budget) en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan
goedkeuring door de provincieraad.
Alle personeelskosten voor de personeelsleden die de deputatie ter beschikking stelt binnen de
goedgekeurde deelformatie van het IVA SDP en volgens de regels van de rechtpositieregeling van het
provinciebestuur.

Deelformatie IVA SDP:
Naam
Karin Kinsabil
Joke Van Hulle
Elisabeth Lauwereins

Functie
Adjunct-adviseur
Medewerker
Medewerker
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Vrijwilligers
Naast de personeelsleden kan het IVA SDP, net zoals vroeger, rekenen op de vrijwillige medewerking van de
leden. Deze vrijwilligers hebben zich geëngageerd voor werkgroepen en/of voor het begeleiden van de
activiteiten en sportaanbod. Het agentschap zou zonder deze vrijwilligers niet dezelfde werking kunnen
aanhouden.
De leden die zich engageerden kunnen worden opgesplitst in 3 categorieën, de faciliteiten/afspraken worden
hieronder nog eens uitgeschreven.
- Leden werkgroep:
o Het agentschap voorziet de faciliteiten voor de bijeenkomsten van de werkgroepen (o.a. gebruik
van de vergaderzalen),
o De werkgever verleent maximum 4 halve dagen dienstvrijstelling per personeelslid per kalenderjaar
voor het engagement in een werkgroep. De dienstvrijstelling geldt voor de nodige tijd. Er worden
geen overuren of andere compensaties toegekend,
o De kosten voor verplaatsingen voor het bijwonen van deze werkgroep worden vergoed door de
werkgever.
- Begeleiders activiteiten:
o Per activiteit neemt één lid vrijwillig de verantwoordelijkheid op als begeleider van de activiteit. Bij
grotere groepen worden soms meerdere begeleiders aangeduid.
o Neemt gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.
o Het agentschap voorziet een draaiboek van de activiteit met daarop een gedetailleerd programma
en namen en gegevens van de contactpersonen ter plaatse.
o Het agentschap voorziet ook in een gsm voor de begeleider. Op deze manier moet naar de
deelnemers slechts één gsm-nummer gecommuniceerd worden en moet de begeleider zelf geen
telefoonkosten maken tijdens de activiteit zelf.
o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.
o Reiskosten voor de voorbereiding worden door het IVA SDP terugbetaald volgens de regels van het
provinciebestuur.
- Vrijwilligers tijdens activiteiten:
o Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten tijdens activiteiten of helpen bij de voorbereiding.
o Ze nemen gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.
o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.
o Reiskosten voor de voorbereiding en de activiteit zelf worden door het IVA SDP terugbetaald
volgens de regels van het provinciebestuur.
- Sportverantwoordelijke:
o Neemt gratis deel.
o Per sporttak neemt één lid vrijwillig de verantwoordelijkheid op als begeleider.
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Bijlagen:
1. Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2018 (ongewijzigd)
2. Overzicht premies verzekering Hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke Ongevallen
2018 (ongewijzigd)
3. Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit (gewijzigd in cursief, het sportaanbod)
4. Doelstellingenrealisatie BBC
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Bijlage 1: Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2018
Bijdragen 2018
Provincieraadsbesluit van 24 januari 2013 tot oprichting van het IVA SDP
Jaarlijkse bijdragen aangesloten leden

CATEGORIE

SALARISSCHAAL

JAARLIJKS BEDRAG

Personeelsleden van niveau E en D
o.a. (technisch) beambte, suppoost, huisbewaarder,
assistent, amanuensis, redder, domeinwachter,
werkopzichter, geschoold arbeider, museumwachter,
ploegbaas, domeinbrigadier
of gelijkgesteld

= schaal E/D

15 euro

Personeelsleden van niveau C
o.a. (technisch) medewerker, (technisch) hoofdmedewerker
of gelijkgesteld

= schaal C/C4

20 euro

Personeelsleden van niveau B
o.a. (technisch) deskundige, (technisch) hoofddeskundige,
studiemeester – opvoeder, regent, onderwijzer
of gelijkgesteld

= schaal B/B4

25 euro

Personeelsleden van niveau A groep 1
o.a. adjunct-adviseur, industrieel ing., preventie-adviseur,
architect, afdelingschef, adviseur, ingenieur/assistent in het
onderwijs, licentiaat, hoofdopvoeder, groepschef,
orthopedagoog
of gelijkgesteld

= schaal A1, A2, A3, A4

30 euro

Personeelsleden van niveau A groep 2
o.a. directeur, directeur-conservator, ingenieur,
wetenschappelijk attaché (– expert), docent, werkleider,
onderdirecteur
of gelijkgesteld

= schaal A5, A6, A7, A8

40 euro

Personeelsleden van niveau A groep 3
o.a. wetenschappelijk coördinator, wetenschappelijk
directeur, bestuursdirecteur, hoogleraar, directeur
of gelijkgesteld

= schaal A9, A10

50 euro

Decretale graden en leden deputatie

65 euro

Jaarlijkse bijdragen gezinsleden
IEDEREEN :

10 euro
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Bijlage 2: Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke Ongevallen
2018
Verzekeringspremies 2018
Collectieve verzekering der gezondheidszorg
(Hospitalisatieverzekering)

Polisnummer

Vrijstelling
per verzekerde
per
kalenderjaar

Terugbetaling
supplementen
en erelonen
éénpersoonskamer

Totale
premie

Ten laste
van het Lid

t.e.m. 20 jaar

4.486.488
Uitgebreide
formule

Geen

ja

45,10 euro

27,51 euro

t.e.m. 20 jaar

4.486.488
Basisformule

75 euro (1PK)
Geen (2+ PK)

nee

35,18 euro

17,59 euro

49

4.486.488
Uitgebreide
formule

Geen

ja

147,84 euro

99,79 euro

49

4.486.488
Basisformule

75 euro (1PK)
Geen (2+ PK)

nee

96,10 euro

48,05 euro

64

4.486.488
Uitgebreide
formule

Geen

ja

291,50 euro

209,99 euro

64

4.486.488
Basisformule

75 euro (1PK)
Geen (2+ PK)

nee

163,02 euro

81,51 euro

69

4.486.489
Uitgebreide
formule

75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK)

Ja

495,00 euro

297,00 euro

69

4.486.489
Basisformule

75 euro (1PK)
Geen (2+ PK)

nee

396,00 euro

198,00 euro

vanaf 70 jaar

4.486.489
Uitgebreide
formule

75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK)

Ja

649,00 euro

389,40 euro

vanaf 70 jaar

4.486.489
Basisformule

75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK)

nee

519,20 euro

259,60 euro

vanaf
21 t.e.m.
jaar
vanaf
21 t.e.m.
jaar
vanaf
50 t.e.m.
jaar
vanaf
50 t.e.m.
jaar
vanaf
65 t.e.m.
jaar
vanaf
65 t.e.m.
jaar

Polis Lichamelijke Ongevallen
vast benoemde personeelsleden: 74,35 euro
op het werk, op de weg van en naar het werk en tijdens het privaatleven
contractueel personeel, gepensioneerden en partners van zowel personeelsleden als gepensioneerden:
44,65 euro
tijdens het privaatleven
De premie voor de polis Lichamelijke Ongevallen is gekoppeld aan de index. Een wijziging
van de premie zal zich voordoen indien de index wijzigt. Dit gebeurt normaalgezien
jaarlijks.
Opgelet: Elke vraag om te wijzigen van waarborgformule dient minstens 3 maanden voor de
vervaldatum schriftelijk te worden aangevraagd en geldt voor alle verzekerde leden van het gezin. Men
kan in de loop van het verzekeringsjaar de waarborgformule niet wijzigen. Meer dan twee keer wijzigen
van waarborgformule wordt niet aanvaard.
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Bijlage 3: Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit

Uitstappen
(Een- of
meerdaagse)

Aandeel tlv IVA SDP

Aandeel tlv
Leden/deelnemers

Opmerking

-

-

Niet-leden betalen
reële prijs ; ½ kostprijs
vervoer indien per bus
5€ meerkost)

-

Bus)
Gids (-en)
Begeleider(s)
Begeleiding personen met
handicap
Programmabrochure
½ Meerkost voor
eenpersoonskamer bij
meerdaagse

-

Eigen
activiteiten

-

-

Gids(en)/gastpreker/
docent/…
Begeleider(s)
Catering vrijwilligers
Huur/aankoop
gebruiksmaterialen ( zaal,
bestek, servetten,…)
‘Surplus’ bij gezinstarief
‘bijzondere’
verzekeringen
Verplaatsingskosten
Doventolk

-

Eigen vervoer
Catering
Hotel
Inkomgelden
(groepstarief)
Kosten voor
voorbereiding
(catering, hotel,
reiskosten,…)
Foto’s/DVD
(individueel)
Catering
Eigen vervoer
Inkomgelden
(groepstarief)
Kosten voor
voorbereiding
(catering,
reiskosten,…)

Ticketverkoop
evenementen

- reserveringskost

- Reële kost van het
ticket

Sintfeest

-

Speelgoed/cadeaubon
Catering vrijwilligers
Animatie
Huur/aankoop materialen
Snoep/fruit kinderen
‘Surplus’ Catering

-

Algemene
werking

-

Verplaatsingskosten ikv
werk- en stuurgroep
Organisatie- en
receptiekosten jaarlijkse
ledenvergadering
Gastspreker , doventolk
ledenvergadering

-

-

Sportaanbod
actieven

-

Foto’s op website IVA

-

Huur locatie

-

-

Indien haalbaar
gezinstarief (volw +
2 kinderen) of
inschrijving
met/zonder
catering
Doventolk tlv eigen
budget van doven
(muv de
verplaatsingskosten
en aanwezigheid bij
ledenvergadering)

Gezinstarief
Extra drankjes

Alle kosten voor de
eigenlijke
ledenvergadering tlv
IVA SDP (muv
vervoerskosten van de
leden)

- Verzekering
jaarlijkse premie
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Niet-leden kunnen
deelnemen maar

-



Tussenkomst in begeleiding
afhankelijk van kostprijs en
aantal deelnemers

- Tussenkomst in de
deelname

Betalen verzekering en
grotere of volledige
kostprijs

De beheerskosten van het agentschap en de (interne)kosten die niet doorgerekend
worden aan het agentschap ( drukwerk, verzending, catering vergaderzalen, GSM…)
worden niet verrekend in de bepaling van de kostprijs/tarieven van de activiteiten.
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Bijlage 4: Doelstellingenrealisatie BBC
Bestuurlijke organisatie
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2018170001
Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern
Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel

E
I
A

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
634.449,02 € 403.916,28 €
0,00 €
1.520,00 €
1890,00 €
1.890,00 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
647.556,68 € 412.500,00 €
0,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €

Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
635.459,00 €
412.500,00 €
0,00 €
1.500, 00 €
2.500,00 €
0,00 €

• Ontwikkelen van een permanent sportaanbod
Gerealiseerd: ja, het bestaande sportaanbod voor de actieve personeelsleden werd gecontinuïeerd.
• Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Gerealiseerd: ja, de leden betalen jaarlijks een bijdrage waarvan het bedrag gedifferentieerd is volgens
niveau en categorie en vastgesteld is in het oprichtingsbesluit IVA SDP.
• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering
Gerealiseerd: Ja, de hospitalisatieverzekering is een continu proces van in- en uitschrijven op de
groepspolissen gezondheidszorg (hospitalisatieverzekering): de leden die zich inschrijven betalen een
bijdrage zoals bepaald in het oprichtingsbesluit IVA SDP.
• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen
Gerealiseerd: Ja, de leden die dit wensen, kunnen inschrijven op deze verzekering en betalen hiervoor de
reële kostprijs.
• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Gerealiseerd: Ja, het jaarprogramma 2018 bood een waaier aan diverse activiteiten voor alle
leeftijdscategorieën. Naast de jaarlijks traditionele activiteiten (nieuwjaarsmoment voor alle leden,
nieuwjaarsmoment voor de senioren, de 1 mei wandel- en fietstocht, pretparkbezoek, een meerdaagse reis,
het Sintfeest en de kerstshopping) waren er de quiz voor de goede doelen, tal van uitstappen, meerdere
vormingsmomenten én culinaire activiteiten.
• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Gerealiseerd: Ja, aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen
hiertoe gratis een kaart toegestuurd. Ook kon worden deelgenomen aan weight watchers @ work en een
aantal leden hebben een 2de hands pc gekocht.
• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP
Gerealiseerd: Ja, het IVA Sociale Dienst heeft in 2018 materiële, financiële en morele steun aangeboden aan
zijn leden, zoals omschreven staat in het doel van het IVA SDP. Ze deed dit aan de hand van de organisatie
van activiteiten, aanbieden van ledenvoordelen & premies en het aanbieden van groepsverzekeringen. Er
werd permanent informatie gegeven via de website en de nieuwsbrief. Nieuwe personeelsleden werden
geïnformeerd over de mogelijkheid en de voordelen van aansluiting bij het IVA SDP.
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E
I
A
Totaal

Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
634.449,02 € 403.916,28 €
0,00 €
1.520,00 €
1890,00 €
1.890,00 €
636.339,02 € 407.326,28 €

Eindbudget
Uitgaven
Ontvangsten
647.556,68 € 412.500,00 €
0,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €
650.056,68 € 414.000,00 €
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Initieel budget
Uitgaven
Ontvangsten
635.459,00 €
412.500,00 €
0,00 €
1.500, 00 €
2.500,00 €
0,00 €
637.959,00 €
414.000,00 €
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