BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 2018

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 – 2018
PROVINCIALE REGLEMENTEN
2. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 betreffende de
financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van het
Fietsfonds (Provincieraad 22 maart 2018)
3. Wijziging van het reglement inzake de tweede pensioenpijler voor het
contractueel provinciepersoneel (Provincieraad 22 maart 2018)
4. Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019 (Provincieraad 26 april 2019)
5. Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector (Provincieraad 26 april
2018)
6. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 (Provincieraad 24 mei
2018)
7. Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling voor het
provinciepersoneel (Provincieraad 24 mei 2018)
8. Goedkeuren van de wijziging van het arbeidsreglement (Provincieraad 24 mei
2018)
9. Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad 21 juni 2018)
10. Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019 (Provincieraad 27 september 2018)
11. Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal
Archief (Provincieraad 27 september 2018)
12. Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid (Provincieraad 27
september 2018)
13. Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 (Provincieraad 20 november
2018, voortgezet op 21 en 29 november 2018)
14. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting
voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en 29 november
2018)
15. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
bedrijven voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en 29
november 2018)
16. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
tweede verblijven voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op
21 en 29 november 2018)
17. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
jachtverloven en jachtvergunningen voor 2019 (Provincieraad 20 november
2018, voortgezet op 21 en 29 november 2018)
18. Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en
29 november 2018)
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad
20. Lijst van de besluiten van de provincieraad
21. Lijst van de besluiten van de provincieraad
22. Lijst van de besluiten van de provincieraad
23. Lijst van de besluiten van de provincieraad
24. Lijst van de besluiten van de provincieraad
25. Lijst van de besluiten van de provincieraad
26. Lijst van de besluiten van de provincieraad
27. Lijst van de besluiten van de provincieraad
28. Lijst van de besluiten van de provincieraad
29. Lijst van de besluiten van de provincieraad

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

25 januari 2018
22 februari 2018
22 maart 2018
26 april 2018
24 mei 2018
21 juni 2018
27 september 2018
25 oktober 2018
20 november 2018
6 december 2018
20 december 2018
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PROVINCIALE REGLEMENTEN
2. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 betreffende de
financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van het
Fietsfonds (Provincieraad 22 maart 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET
BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:


de wenselijkheid tot uitbouw van het fietsbeleid en de realisatie van bovenlokale
fietsinfrastructuur zoals aangegeven in de beleidsdoelstellingen van de
meerjarenplanning.



het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd door het
decreet van 10 februari 2012 (hierna het decreet).



het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013, inzonderheid artikel 49,
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 (hierna
het besluit).



het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging) en art.42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie.

Het voorstel van de deputatie:

BESLUIT:
Artikel 1
Onder “Fietsfonds” wordt het samenwerkingsverband begrepen tussen het Vlaams gewest,
gemeenten en de provincie met als doel de aanleg van het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk . Daartoe worden per infrastructuurproject financiële middelen van de
provincie en het gewest samengebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de
fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het besluit en de fietsfondsregeling volgens
artikel 48/3 van het besluit.
In het kader van de fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het besluit voorziet de
provincie per infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van
100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in artikel 49 §3,
4° van het besluit. Van de provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het Vlaams
gewest, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit.
Met betrekking tot de realisatie van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen wordt door de
provincie geen financiële tussenkomst voorzien voor de kosten opgenomen onder artikel 49
§3, 1°, 2° en 3° van het besluit. Aanvragen waarin deze kosten zijn opgenomen kunnen
daarom niet betoelaagd worden via de fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het
besluit.
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Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse overheid wil verkrijgen dient
zij, voor het volledige fietsinfrastructuurproject, de fietsfondsregeling opgenomen in artikel
48/3 van het besluit toe te passen. Dit houdt in dat de gemeente een aanvraag tot subsidie
richt aan het Vlaamse Gewest ten belope van 50% van de kosten opgenomen in artikel 48/3 §
3 van het besluit. Daarnaast kan een aanvraag tot financiële tussenkomst ten belope van
50% van de kosten, opgenomen in artikel 48/3 §3, 4° van het besluit, gericht worden aan de
provincie.
Elke andere provinciale subsidie of tussenkomst valt buiten het samenwerkingsverband
Fietsfonds.
Art. 2
De fietsfondsregeling opgenomen respectievelijk in artikel 49 en in artikel 48/3 van het besluit
is van toepassing, hetzij wanneer de provincie optreedt als aanbestedende overheid, hetzij
wanneer de gemeente optreedt als aanbestedende overheid, hetzij wanneer de provincie
expliciet mandaat verleent aan een derde om in haar naam op te treden als aanbestedende
overheid.
Het Fietsfonds kan toegepast worden zowel voor aparte fietsinfrastructuurwerken als voor
gecombineerde projecten, waarvan de fietsinfrastructuur slechts een deel van de werken
uitmaakt.
Art. 3
Per infrastructuurproject in het kader van het Fietsfonds wordt een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente en/of een
andere aanbestedende overheid.
De middelen voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het
Fietsfonds worden voorzien op een specifiek artikel in het budget en dit binnen de perken van
het door de provincieraad jaarlijks goed te keuren provinciaal budget.
Voor de uitvoering van dit besluit worden de modellen van overeenkomst in bijlage
goedgekeurd.
Art. 4
De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeenten en/of een andere
aanbestedende overheid in kader van het Fietsfonds kan enkel afgesloten worden onder
volgende voorwaarden:


Er dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn op het specifiek artikel betreffende
het Fietsfonds in het provinciaal budget. Aanvragen worden behandeld tot uitputting
van het voorziene budget.



De gemeente dient te beschikken over een conform verklaard gemeentelijk of
intergemeentelijk mobiliteitsplan, volgens de modaliteiten van het decreet en zoals
verfijnd in het besluit van de Vlaamse regering.



De overeenkomst heeft betrekking op trajecten die deel uitmaken van het bovenlokaal
en functioneel fietsroutenetwerk zoals formeel opgeleverd aan het Vlaams Gewest in
uitvoering van de provinciale overeenkomst fietsroutenetwerk (dd. 5 oktober 2001) in
voorkomend geval gewijzigd door de deputatie volgens de vastgelegde
wijzigingsovereenkomst (beide documenten als bijlage toegevoegd).
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Fietsinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies van de Vlaamse overheid
zoals bepaald in art. 43, 45, 47 en 48/1 van het besluit wordt niet betoelaagd via het
Fietsfonds. De fietsfondsregelingen opgenomen in artikel 49 en 48/3 kunnen niet
gecumuleerd worden.



De grond waarop de fietsinfrastructuur aangelegd wordt moet eigendom zijn van de
gemeente of de gemeente moet een onteigeningsplan ter verwerving ervan kunnen
voorleggen, of zij moet kunnen aantonen op te treden als beheerder van de grond.



Het aan te leggen traject en het ontwerp worden verantwoord in een startnota, een
projectnota en/of een geïntegreerde verantwoordingsnota die voorgelegd zullen
worden aan de gemeentelijke begeleidingscommissie of de intergemeentelijke
begeleidingscommissie, de kwaliteitsadviseur van de Vlaamse overheid en de
Regionale Mobiliteitscommissie volgens de modaliteiten bepaald in het besluit.



Het bouwontwerp van de fietsinfrastructuur moet voldoen aan de richtlijnen van het
Vademecum Fiets, desgevallend getoetst door de kwaliteitsadviseur van het Vlaams
Gewest. Verlichting van fietswegen is enkel betoelaagbaar indien conform de
Lichtvisie West-Vlaams platteland, goedgekeurd door de deputatie van 24 februari
2011.

Art. 5
Dit besluit vervangt het provincieraadsbesluit van 28 maart 2013 betreffende de aanleg van
fietspaden langs gemeentewegen en treedt in werking op datum van de inwerkingtreding van
het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2017. De deputatie is belast met de
uitvoering.
Bijlage 1: modelovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente voor projecten
onder de modaliteiten van artikel 48/3 van het besluit van de Vlaamse regering.
Bijlage 2: modelovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente voor projecten
onder de modaliteiten van artikel 49 van het besluit van de Vlaamse regering.
Bijlage 3: kaart van het fietsroutenetwerk
Bijlage 4: wijzigingsprocedure voor het fietsroutenetwerk.
Brugge, 22/03/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
DUMAREY

De voorzitter (wnd.)
(get.) Anthony
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BIJLAGE 1
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN- GEMEENTE/STAD ………
BETREFFENDE
DE AANLEG VAN DE (WEG)INFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE
FIETSROUTENETWERK
(FIETSFONDS - ARTIKEL 48/3 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN
25 JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE
ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE FINANCIERING EN DE SAMENWERKING
VOOR HET MOBILITEITSBELEID)

Tussen:


de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt,
de gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, de heer Bart
NAEYAERT, en de directeur van de dienst COOP, de heer Dirk VAN BELLE,
en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de deputatie (d.d. ………………………),
hierna genoemd “de provincie”



en de gemeente/stad ………………………, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester
en Schepenen, voor wie optreedt mevrouw/de heer …………………………, burgemeester, en
mevrouw/de heer ………………………., secretaris, en die handelen ter uitvoering van de
beslissing van de gemeenteraad (d.d. ………………………………………..), hierna genoemd “de
gemeente/stad”.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Voorwerp van onderhavige overeenkomst

§1.
De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen
provincie en de gemeente/stad betreffende “De aanleg van …………………………………gelegen aan
/langs…………………………te ………………………………...” in het kader van het provincieraadsbesluit
d.d. DATUM betreffende de financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in
het kader van het Fietsfonds.
§2.
De provincie bepaalt in overleg
aanbestedende overheid en als ontwerper.

met

de

gemeente/stad

wie

optreedt

als

De kosten voor het uitvoeringsdossier “De aanleg van …………………………………gelegen aan
/langs…………………………te ………………………………...” met name de studiekosten, erelonen,
kosten voor veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak en
conformverklaring van het technisch verslag, kosten voor opmaak bekrachtigde
archeologienota, kosten voor opmaak en conformverklaring sloopopvolgingsplan en
toezichtskosten worden volledig gedragen door de provincie of de gemeente/stad. Alle
kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering vallen ten laste van
de gemeente/stad en/of rioolbeheerder.
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Artikel 2

Verbintenissen vanwege de provincie

§1.
De provincie treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van
“De aanleg van …………………………… gelegen aan/ langs ………………………………… te
………………………” .
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van
1) de kosten inherent aan het project,
2) de kosten voor bijkomende werken en
3) de totaalkost van de werken.
De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.
Artikel 3

Verbintenissen vanwege de gemeente/stad

§1.
De gemeente/stad treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als
medefinancier
van
“De
aanleg
van
……………………………
gelegen
aan/
langs
………………………………… te ………………………” .
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van
1) de kosten inherent aan het project,
2) de kosten voor bijkomende werken en
3) de totaalkost van de werken.
De gemeente/stad verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.
§2.
De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende
overheid, een bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1
§1 bedoelde infrastructuur. De gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of
schadevergoeding te vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.
§3.
De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen
en alle overige kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich.
§4.
De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in
onderling overleg met de provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan
te brengen op de gemeentewegen, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals
vermeld in bijlage 2.
§5.
De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de
werken, het beheer van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar
openbaar domein, over te nemen en te onderhouden.
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp
en techniek te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie
West-Vlaams platteland.
§7.
De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers
en publiek, melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur
overeenkomstig het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid (desgevallend
zoals vermeld in bijlage 3) bij elke vorm van provinciale subsidie en desgevallend van andere
partners die mee-financieren.
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Artikel 4

Planning en verloop van de werken

Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts
gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen.
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven,
kan de ander de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan
binnen de termijn van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende
verantwoording is, heeft de andere partij het recht tot eenzijdige ontbinding.
Artikel 5

Sancties

Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten,
gedragen door de andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN
WERKEN
Artikel 6

Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging

De kosten voor de werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in
Deel I: werken voor 50% voor rekening van de provincie en voor 50% voor rekening
van de gemeente/stad, hierna genoemd “deel I”
“deze werken vallen onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende
de financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in het kader van de
Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari
2013 en alle wijzigingen hierop.”
…………………………………………………
Deel II: werken voor rekening van de gemeente/stad, bijkomend en in het kader van
dit project uit te voeren, hierna genoemd “deel II”
“alle werken die niet vallen onder Deel I en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten
van het provincieraadsbesluit betreffende de financiering van het bovenlokale
functionele fietsroutenetwerk in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het
Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle wijzigingen hierop.”
…………………………………………………
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het
algemeen belang dienen te worden samengevoegd.
Artikel 7

Aanbestedende overheid

De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het
algemeen belang worden samengevoegd, de provincie of de gemeente/stad aan te duiden om
in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende
overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 – Wet
inzake overheidsopdrachten.
Artikel 8
werken

Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de
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§1. De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor
het deel van de opdracht dat te hunnen last is.
De gemeente/stad of de provincie neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie
of de gemeente/stad, de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de administratieve
bepalingen en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen en alle
wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en
verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de opdracht dat te
hunnen laste is.
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de
uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen
gebundeld.
§3. Elke partij staat financieel in voor het deel van de opdracht dat ter zijne laste is en zal
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
§4. Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering,
etc.. - van haar eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve
opvolging van haar aandeel.
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke
gebleven partij instaan - nadat deze in gebreke is gesteld - voor de eventuele kosten van
projectmanagement welke de partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben
gemaakt en zal zij tevens de andere partijen volledig vrijwaren.
Artikel 9

Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten

De infrastructuurwerken opgenomen onder deel I (art.6) en deze opgenomen onder deel II
(art.6) , worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld
en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen
vorderingsstaten. Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het
bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.
Artikel 10

Plaatsingsprocedure en gunning

§1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie of de gemeente/stad de
plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de offertes, maakt het gunningsverslag
op en keurt de offerte van de in aanmerking komende inschrijver goed. Hierbij wordt wel
rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle
werken dus moeten gegund worden aan de in aanmerking komende inschrijver voor de
totaliteit van de werken (de 2 delen samen).
§2. De de provincie of de gemeente/stad, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving
van de gunning van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad of de
provincie heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een
verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte van de werken te haren laste
en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien.
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de
verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van het akkoord van de
gemeente/stad of de provincie . In elk geval zal de gemeente/stad of de provincie dit akkoord
geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kunnen haar de
financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.
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Artikel 11

Borgtocht

De aanbestedende overheid, de provincie of de gemeente/stad, verzoekt de aannemer de
borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende
overheid kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard
geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij(en) ten aanzien van wie de
aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs.
Artikel 12

Leiding der werken

De provincie of de gemeente/stad is aanbestedende overheid van de werken en duidt
bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De leiding gebeurt op kosten van de aanbestedende
overheid.
De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen instaat
om voor alle werken wie ze ook ten laste neemt, opdrachten te geven aan de aannemer,
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en
definitieve oplevering der werken op te maken, vorderingsstaten goed te keuren,
verrekeningen, schorsing van de werken en eventuele van ambtswege te nemen maatregelen
voor te stellen. Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen meebrengt vergt het akkoord
of goedkeuring door de bevoegde betrokken overheid.
Artikel 13

Toezicht der werken

§1. De provincie of de gemeente/stad staat in voor het toezicht van alle werken en draagt
daarvan de kosten.
§2. De gemeente/stad of de provincie mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de
werken te haren laste mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen
advies geven aan de leidende ambtenaar en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit
advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien.
De gemeente/stad of de provincie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies
dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit
voortvloeiende kosten.
Artikel 14

Wijzigingen tijdens de uitvoering

Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van
de opdracht voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad of de provincie noodzakelijk
acht, wordt vòòr de beslissing met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de
aannemer het schriftelijk akkoord van de gemeente/stad of de provincie bekomen met de
vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad of de provincie draagt de
volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit
akkoord.
Artikel 15

Vrijwaring van de aanbestedende overheid

Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid
verbindt de gemeente/stad of de provincie zich ertoe om met betrekking tot de werken te
haren laste, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig
tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de
gerechtelijke procedure.
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Artikel 16

Betaling der werken

§1. De betaling van 50% van de werken onder deel I is ten laste van de provincie, 50% van
de werken onder deel I en 100% van deel II zijn voor rekening van de gemeente/stad.
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen
opgemaakt. De vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele
verbetering aan de aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt
over een termijn van 10 kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of
verbeterde documenten aan de betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen
beschikken over een termijn van 5 kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking
tot hun aandeel in de werken.
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot
laattijdige betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen
ten laste vallen van de in gebreke gebleven aanbestedende overheid hetzij volledig hetzij
verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken zijn van laattijdige betaling.
Artikel 17

Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met
een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van
algemene aard), straffen en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar
zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.
Artikel 18

Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht

§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve
oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de
borg heeft betrekking op de ganse aanneming.
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de
leidende ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de
provincie of gemeente/stad.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig
uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om,
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het
proces-verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd
kunnen worden, geven zij hiervoor een duidelijke motivatie. De leidende ambtenaar,
oordeelt
zoals
beschreven
in
artikel
12.
HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE
Artikel 19

Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie

§1. De provincie of de gemeente/stad stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering
met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de
veiligheidscoördinator aan voor het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt
de kosten hiervoor op zich.
§2. De provincie of de gemeente/stad stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te
belasten met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in
artikel 1§1 van deze overeenkomst.
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§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde
volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.
HOOFDSTUK IV – CONFORM VERKLAARD TECHNISCH VERSLAG
Artikel 20
Verslag

Bepalingen omtrent de opmaak van een conformverklaard Technisch

§1. De provincie of de gemeente/stad zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten
en de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een
Technisch Verslag en de conform verklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie
en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De provincie of de gemeente/stad zal het door de erkende bodembeheerorganisatie
conform verklaard Technisch Verslag aan het bestek toevoegen.
HOOFDSTUK V – BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA
Artikel 21

Bepalingen omtrent de opmaak van een bekrachtigde archeologienota

§1. De provincie of de gemeente/stad zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten
en het Onroerend Erfgoeddecreet instaan voor het opstellen van een bekrachtigde
archeologienota en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De provincie of de gemeente/stad zal de bekrachtigde archeologienota toevoegen aan de
aanvraag voor een omgevingsvergunning en het bestek.
HOOFDSTUK VI – CONFORM VERKLAARD SLOOPOPVOLGINGSPLAN
Artikel 22

Bepalingen omtrent de opmaak van een conform verklaard
sloopopvolginsplan

§1. De provincie of de gemeente/stad zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten
en de bepalingen van het VLAREMA instaan voor het opstellen van een sloopopvolginsplan en
de conform verklaring ervan door een erkende sloopbeheerorganisatie en neemt de kosten
hiervoor op zich.
§2. De provincie of de gemeente/stad zal het door de erkende sloopbeheerorganisatie
conform verklaard Technisch Verslag aan toevoegen aan de aanvraag voor een
omgevingsvergunning en het bestek.
HOOFDSTUK VII – BIJLAGEN
Artikel 23

Bijlagen

De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo
wel primeert de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze
overeenkomst toegevoegd:
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Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1 en art.3 §1)
2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §4)
3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §7)
4: overzicht financiering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
- Besluit van de provincieraad betreffende financiering van het bovenlokaal
fietsroutenetwerk.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid en latere aanvullingen en latere wijzigingen,
Hoofdstuk 2 – Afdeling 2 – Onderafdeling 6 - Art. 48/3.
Opgemaakt in 4-voud, te Brugge
op …………………………………………………….
Voor de provincie West-Vlaanderen
Namens de deputatie:
De directeur

De gedeputeerde voor infrastructuur
en juridische aangelegenheden

Dirk VAN BELLE

Bart NAEYAERT

Voor de gemeente/stad
De secretaris,

De burgemeester,

15

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 2018

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
Bijlage 1 : gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project
Bijlage 2 : flankerende maatregelen langs gemeentewegen
Bijlage 3 : reglement betreffende provinciale herkenbaarheid
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Bijlage 4 : overzicht financiering van het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk
DE AANLEG VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE
FIETSROUTENETWERK
TOEPASSINGSGEBIED :

- Fietssnelwegen op het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk waarbij de gemeente een subsidieaanvraag
richt tot het Vlaams Gewest ten belope van 50% van de kosten
opgenomen in art. 48/3 §3 van het besluit.

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE FINANCIERING VAN HET
BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK
In kader van de fietsfondsregeling opgenomen in het artikel 49 van het besluit voorziet de
provincie per infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van
100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in het art. 49 §3,
4° van het besluit. Van de provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het Vlaams
Gewest, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit.
Met betrekking tot de bepalingen omtrent de realisatie van fietsinfrastructuur op
fietssnelwegen wordt door de provincie geen financiële tussenkomst voorzien voor de kosten
opgenomen onder artikel 49 §3 1°, 2° en 3° van het besluit.
Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse Overheid wil verkrijgen, dient
zij, voor het volledige fietsinfrastructuurproject de fietsfondsregeling opgenomen in het art.
48/3 van het besluit toe te passen.
SUBSIDIES VLAAMS GEWEST (FIETSFONDS) :
FIETSFONDS - ARTIKEL 48/3 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN
25 JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE
ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE FINANCIERING EN DE SAMENWERKING
VOOR HET MOBILITEITSBELEID
HOOFDSTUK 2 – Subsidiëring van het lokale mobiliteitsbeleid
Afdeling 2 – Subsidiëring van projecten
Onderafdeling 6 – De aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van
het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk langs wegen die niet onder het
beheer van het Vlaams Gewest vallen.
Art. 48/3. §1 - De subsidies die gericht zijn op de aanleg of herinrichting van
fietsinfrastructuur op trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk
langs wegen die niet onder het beheer van het Vlaams Gewest vallen, zoals vermeld
in art. 21 §1 – 4°, bedragen 50% van de kostprijs voor :
1° de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur;
2° de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter
breed;
3° de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan drie meter breed;
4° de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van
eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimaal anderhalve meter breed;
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5° de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de
verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken.
6° de aanleg van fietssnelwegen die de minister aanwijst.
§2 - De projecten, vermeld in paragraaf 1, zijn subsidiabel als aan volgende
voorwaarden is voldaan :
1° de fietsinfrastructuur in kwestie op een traject van het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk dat beheerd zal worden door de gemeente;
3° er is voor de fietsinfrastructuur in kwestie aan de gemeente geen subsidie
toegekend door de provincie, vermeld in artikel 49.
§3 - De kostprijs, vermeld in paragraaf 1, omvat:
1° de studiekosten voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen,
namelijk de kosten voor :
a) De opmaak van de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota, met
inbegrip van de kosten voor de opmaak van de plannen of bestekken die daarvoor
noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige opmetingen;
b) de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor
grondverwerving;
c) de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning;
d) de begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken;
2° de toezichtkosten bij de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen,
namelijk de kosten voor :
a) het werftoezicht, met inbegrip van de proefkosten;
b) de voorlopige oplevering
3° de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving van de gronden
die nodig zijn voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen;
4° de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer voor de
uitvoering van de volgende werken :
a) de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de
bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval
met inbegrip van de bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van
eventuele meerkosten die verbonden zijn aan een bodemsanering;
b) de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur : onderfundering, fundering,
verharding en signalisatie;
c) de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de
verharding, de levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van
noodzakelijke scheidende veiligheidselementen in die strook;
 NOOT : inzaaien, bomen, hagen, struiken, … worden gesubsidieerd.
d) de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met
uitzondering van bomen en struiken;
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 NOOT :

- enkel herstelling van voetpaden, parkeerstroken, … worden
gesubsidieerd
- nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken, … worden niet
gesubsidieerd.
- zaaien wordt gesubsidieerd.
- bomen en struiken in deze strook worden niet gesubsidieerd.

e) de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de
straatgoten inbegrepen;
 NOOT : weliswaar constructies ter opsluiting en afwatering ten behoeve van het
fietspad.
f) de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater
dat kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers, draineersleuven of RWArioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWArioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de
waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur;
 NOOT : heraanleg van RWA-rioolleidingen wordt niet gesubsidieerd.
g) de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met
uitzondering van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw
van bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de
levering en plaatsing van geschikte riooldeksels;
h) de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur;
i) kunstwerken langs, over of onder gemeentewegen, verlaten spoorwegen en
onbevaarbare waterlopen;
j) beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van
de fietsinfrastructuur te voorkomen;
k) het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte
lengte en alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad;
l) werfsignalisatie en omleidingssignalisatie tijdens de uitvoering van de werken;
m) de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur,
ter hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of
de ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten;
n) de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen;
o) het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor
fietsverkeer.
NOOT:
1. De subsidieerbare werken en niet-subsidieerbare werken worden in een afzonderlijk deel in
de meetstaat in rekening gebracht.
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2. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij gewone fietspaden op BFF :
- de studiekosten, namelijk de kosten voor : de opmaak van de start- en projectnota
of de unieke verantwoordingsnota, met inbegrip van de kosten voor de opmaak van de
plannen of bestekken die daarvoor noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige
opmetingen; de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor
grondverwerving; de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; de
begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken;
- de toezichtkosten, namelijk de kosten voor :het werftoezicht, met inbegrip van de
proefkosten; de voorlopige oplevering
- de kosten die gemaakt zijn door de gemeente of de provincie voor de verwerving van
de gronden : prekadastratie en grondverwervingen
3. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij alle fietspaden op BFF:
- proefkosten
- verplaatsen van nutsleidingen
- rioolleidingen die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties
- de reinigingskosten of stortkosten van de bodem als gevolg van eventuele
verontreiniging van de aanwezige bodem
- regie-uren
- onderhoudswerken
- onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn
- straatmeubilair niet-fietsgerelateerd : zitbanken, vuilnisbakken, afsluitpalen, …
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BIJLAGE 2
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN- GEMEENTE/STAD ………
BETREFFENDE
DE AANLEG VAN DE (WEG)INFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE
FIETSROUTENETWERK
(FIETSFONDS - ARTIKEL 49 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25
JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE
ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE FINANCIERING EN DE SAMENWERKING
VOOR HET
MOBILITEITSBELEID)
Tussen:


de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt, de
gedeputeerde voor infrastructuur en juridische aangelegenheden, de heer Bart NAEYAERT,
en de directeur van de dienst COOP, de heer Dirk VAN BELLE, en die handelen ter
uitvoering van de beslissing van de deputatie (d.d. ………………………), hierna genoemd “de
provincie”



en de gemeente/stad ………………………, vertegenwoordigd door het College van
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt mevrouw/de heer …………………………,
burgemeester, en mevrouw/de heer ………………………., secretaris, en die handelen ter
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. ………………………………………..), hierna
genoemd “de gemeente/stad”.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Voorwerp van onderhavige overeenkomst
§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen
provincie en de gemeente/stad betreffende “De aanleg van …………………………………gelegen aan
/langs…………………………te ………………………………...” in het kader van het provincieraadsbesluit
d.d.
DATUM betreffende de financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in het
kader van het Fietsfonds.
§2. De provincie bepaalt in overleg met de gemeente/stad wie optreedt als aanbestedende
overheid en als ontwerper.
De kosten voor het uitvoeringsdossier “De aanleg van …………………………………gelegen aan
/langs…………………………te ………………………………...” met name de studiekosten, erelonen, kosten
voor
veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak en onformverklaring
van het technisch verslag, kosten voor opmaak bekrachtigde archeologienota, kosten voor
opmaak en conformverklaring sloopopvolgingsplan en toezichtskosten worden volledig
gedragen door de aanbestedende overheid, met uitzondering van alle kosten voor het
vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering. Deze kosten vallen ten laste van de
gemeente/stad en/of rioolbeheerder.
Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie
§1. De provincie treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De
aanleg van …………………………… gelegen aan/ langs ………………………………… te ………………………” .
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van
1) de kosten inherent aan het project,
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2) de kosten voor bijkomende werken en
3) de totaalkost van de werken.
De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de gemeente/stad
§1. De gemeente/stad treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier
van “De aanleg van …………………………… gelegen aan/ langs ………………………………… te
………………………” .
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de
provincie en de gemeente/stad met aanduiding van
1) de kosten inherent aan het project,
2) de kosten voor bijkomende werken en
3) de totaalkost van de werken.
De gemeente/stad verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.
§2. De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende
overheid, een bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1 §1
bedoelde infrastructuur. De gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of
schadevergoeding te vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.
§3. De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle
overige kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich.
§4. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling
overleg met de provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen
op de gemeentewegen, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld in
bijlage 2.
§5. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken,
het beheer van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar openbaar
domein, over te nemen en te onderhouden.
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp
en techniek te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie
West-Vlaams platteland.
§7. De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en
publiek, melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig
het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in
bijlage 3) bij elke vorm van provinciale subsidie en desgevallend van andere partners die
mee-financieren.
Artikel 4 Planning en verloop van de werken
Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts
gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen.
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan
de ander de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan
binnen de termijn van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende
verantwoording is, heeft de andere partij het recht tot eenzijdige ontbinding.
Artikel 5 Sancties
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten,
gedragen door de andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN
WERKEN
Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging
De kosten voor de werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in
Deel I: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel I” “waarvan
100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de
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financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de
Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari
2013 en alle wijzigingen hierop.”
…………………………………………………
Deel II: werken voor rekening van de gemeente/stad, bijkomend en in het kader van
dit project uit te voeren, hierna genoemd “deel II” “alle werken die niet vallen onder
Deel I en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit
betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader
van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25
januari 2013 en alle wijzigingen hierop.”
…………………………………………………
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het
algemeen belang dienen te worden samengevoegd.
Artikel 7 Aanbestedende overheid
De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het
algemeen belang worden samengevoegd, de provincie of de gemeente/stad aan te duiden om
in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende
overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 – Wet
inzake overheidsopdrachten.
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken
§1. De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het
deel van de opdracht dat te hunnen last is.
De gemeente/stad of de provincie neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie
of de gemeente/stad, de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de administratieve
bepalingen en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen en alle
wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en
verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de opdracht dat te
hunnen laste is.
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de
uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen
gebundeld.
§3. Elke partij staat financieel in voor het deel van de opdracht dat ter zijne laste is en zal
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
§4. Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering,
etc.. - van haar eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve
opvolging van haar aandeel.
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke
gebleven partij instaan - nadat deze in gebreke is gesteld - voor de eventuele kosten van
projectmanagement welke de partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben
gemaakt en zal zij tevens de andere partijen volledig vrijwaren.
Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten
De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel I) en deze ten laste van de
gemeente/stad (deel II), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een
afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op
te stellen vorderingsstaten.
Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de
speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.
Artikel 10 Plaatsingsprocedure en gunning
§1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie of de gemeente/stad de
plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de offertes, maakt het gunningsverslag
op en keurt de offerte van de in aanmerking komende inschrijver goed. Hierbij wordt wel
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rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle
werken dus moeten gegund worden aan de in aanmerking komende inschrijver voor de
totaliteit van de werken (de 2 delen samen).
§2. De de provincie of de gemeente/stad, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving
van de gunning van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad of de
provincie heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een
verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte van de werken te haren laste
en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien.
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de
verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van het akkoord van de
gemeente/stad of de provincie . In elk geval zal de gemeente/stad of de provincie dit akkoord
geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kunnen haar de
financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.
Artikel 11 Borgtocht
De aanbestedende overheid, de provincie of de gemeente/stad, verzoekt de aannemer de
borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende
overheid kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard
geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij(en) ten aanzien van wie de
aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs.
Artikel 12 Leiding der werken
De provincie of de gemeente/stad is aanbestedende overheid van de werken en duidt
bijgevolg de leidende ambtenaar aan. De leiding gebeurt dus op kosten van de
aanbestedende overheid.
De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen instaat
om voor alle werken wie ze ook ten laste neemt, opdrachten te geven aan de aannemer,
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en
definitieve oplevering der werken op te maken, vorderingsstaten goed te keuren,
verrekeningen, schorsing van de werken en eventuele van ambtswege te nemen maatregelen
voor te stellen. Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen meebrengt vergt het akkoord
of goedkeuring door de bevoegde betrokken overheid.
Artikel 13 Toezicht der werken
§1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan
de kosten.
§2. De gemeente/stad of de provincie mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de
werken te haren laste mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen
advies geven aan de leidende ambtenaar en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit
advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien.
De gemeente/stad of de provincie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies
dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit
voortvloeiende kosten.
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van
de opdracht voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad of de provincie noodzakelijk
acht, wordt vòòr de beslissing met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de
aannemer het schriftelijk akkoord van de gemeente/stad of de provincie bekomen met de
vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad of de provincie draagt de
volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit
akkoord.
Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid
verbindt de gemeente/stad of de provincie zich ertoe om met betrekking tot de werken te
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haren laste, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig
tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de
gerechtelijke procedure.
Artikel 16 Betaling der werken
§1. De betaling van de werken onder deel I is ten laste van de provincie, deel II is voor
rekening van de gemeente/stad.
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen
opgemaakt. De vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele
verbetering aan de aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt
over een termijn van 10 kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of
verbeterde documenten aan de betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen
beschikken over een termijn van 5 kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking
tot hun aandeel in de werken.
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot
laattijdige betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen
ten laste vallen van de in gebreke gebleven aanbestedende overheid hetzij volledig hetzij
verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken zijn van laattijdige betaling.
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde
De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met
een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van
algemene aard), straffen en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar
zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.
Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht
§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve
oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de
borg heeft betrekking op de ganse aanneming.
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de
leidende ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de
provincie of gemeente/stad.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig
uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om,
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het procesverbaal van oplevering.
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor
een duidelijke motivatie. De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in artikel 12.
HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) stelt, overeenkomstig
de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator aan voor het ontwerp en de verwezenlijking van de
werken en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) stemt ermee in om deze
veiligheidscoördinator te belasten met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking
van werken vermeld in artikel 1§1 van deze overeenkomst.
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde
volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.
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HOOFDSTUK IV – CONFORM VERKLAARD TECHNISCH VERSLAG
Artikel 20 Bepalingen omtrent de opmaak van een conformverklaard Technisch Verslag
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal, overeenkomstig de
wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het Vlarebo instaan
voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conform verklaring ervan door een
erkende bodembeheerorganisatie en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal het door de erkende
bodembeheerorganisatie conform verklaard Technisch Verslag aan het bestek toevoegen.
HOOFDSTUK V – BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA
Artikel 21 Bepalingen omtrent de opmaak van een bekrachtigde archeologienota
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal, overeenkomstig de
wetgeving overheidsopdrachten en het Onroerend Erfgoeddecreet instaan voor het opstellen
van een bekrachtigde archeologienota en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal de bekrachtigde
archeologienota toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.
HOOFDSTUK VI – CONFORM VERKLAARD SLOOPOPVOLGINGSPLAN
Artikel 22 Bepalingen omtrent de opmaak van een conform verklaard
sloopopvolginsplan
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal, overeenkomstig de
wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het VLAREMA instaan voor het opstellen
van een sloopopvolginsplan en de conform verklaring ervan door een erkende
sloopbeheerorganisatie en neemt de kosten hiervoor op zich.
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie of de gemeente/stad ) zal het door de erkende
sloopbeheerorganisatie conform verklaard Technisch Verslag aan toevoegen aan de aanvraag
voor een omgevingsvergunning en het bestek.
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HOOFDSTUK VII – BIJLAGEN
Artikel 23 Bijlagen
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo
wel primeert de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze
overeenkomst toegevoegd:
Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1 en art.3 §1)
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §4)
Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §7)
Bijlage 4: overzicht financiering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
- Besluit van de provincieraad betreffende financiering van het bovenlokaal fietsroutenetwerk.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid en latere aanvullingen en latere wijzigingen, Hoofdstuk 3 – Afdeling 1 – Art.
49.
Opgemaakt in 4-voud, te Brugge
op …………………………………………………….
Voor de provincie West-Vlaanderen
Namens de deputatie:
De directeur
Dirk VAN BELLE

De gedeputeerde voor infrastructuur
en juridische aangelegenheden
Bart NAEYAERT

Voor de gemeente/stad

De secretaris,

De burgemeester,
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Bijlage 1 : gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project
Bijlage 2 : flankerende maatregelen langs gemeentewegen
Bijlage 3 : reglement betreffende provinciale herkenbaarheid
Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke
vorm van provinciale subsidie.
DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN,
Overwegende dat het belang van de provinciale herkenbaarheid, naar aanleiding van de
invoering van het regiomarketingplan groeit,
Gelet op alle provinciale reglementen met betrekking tot het verlenen van subsidies aan
derden,
Gelet op alle samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten, convenanten en
andere die worden afgesloten met de Provincie,
Gelet op de verplichte provinciale subsidiëring als gevolg van bestaande en nog op te
maken wetten en decreten,
Overwegende dat de grootte-orde van de financiële steun die wordt toegekend varieert,
Overwegende dat de voorwaarden tot het bereiken van een provinciale herkenbaarheid
beperkt omschreven staan in de huidige reglementering, samenwerkingsovereenkomsten,
beheersovereenkomsten, convenanten en andere,
Overwegende dat deze reglementering een aanvulling is op alle bestaande en nog op te
maken reglementen, samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten,
convenanten, en andere hieraan geen afbreuk doet.
Gelet op art. 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
aanwending van sommige toelagen,
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet,
Op voorstel van de bestendige deputatie,
BESLUIT
Artikel 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
provinciale herkenbaarheid:
investeringen

werking

Het zichtbaar maken van de provinciale
(financiële) ondersteuning.
Uitgaven die op een duurzame wijze invloed
hebben op het patrimonium van de begunstigde;
dit zijn uitgaven die gemaakt worden ofwel voor
bouw- en infrastructuurwerken, ofwel voor de
aanschaf van gebruiksgoederen.
Uitgaven die gemaakt worden voor zowel de
structurele of regelmatige activiteiten van de
begunstigde als voor projectmatige of eenmalige
activiteiten
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huisstijlhandleiding:

algemene communicatie:

de begunstigde:

de bevoegde dienst:

Een bundeling van de bepalingen omtrent het
correct gebruik en weergave van het provinciale
logo. Deze kan opgevraagd worden bij de dienst
Communicatie.
De communicatie over het project, de organisatie,
de investering, waarop de subsidiëring betrekking
heeft.
De mogelijke communicatiemiddelen zijn:
drukwerk, websites met klikbaar logo en link naar
www.west-vlaanderen.be, advertenties,
mediacampagnes, persberichten,
persconferenties. Deze opsomming is niet
limitatief.
De instantie die de financiële steun ontvangt.
publieksmomenten: Evenementen die georganiseerd
worden door de
begunstigde. Dit zijn onder meer opendeurdagen,
open bedrijvendagen en andere evenementen
voor het grote publiek. Deze opsomming is niet
limitatief.
De dienst die het dossier inhoudelijk opvolgt.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Dit besluit is van toepassing op:
alle provinciale subsidies, met uitzondering van subsidies aan particulieren (natuurlijke
personen), m.n.
1. alle door wet verplichte subsidies;
2. alle facultatieve subsidie ingevolge een provinciaal reglement;
3. alle in de begroting ingeschreven subsidies op naam;
4. alle subsidies, materiële en personele ondersteuning ingevolge
samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten en convenanten.
Artikel 3. Categorieën en subcategorieën
3.1. De bestendige deputatie keurt enerzijds de categorie, anderzijds de subcategorie
goed. De begunstigde moet zich vervolgens houden aan de voorwaarden die hiermee
overeenkomen.
3.2. De bestendige deputatie is gemachtigd om op gemotiveerde wijze :
a. ofwel een of meer voorwaarden te schrappen (zonder daarbij afbreuk te
kunnen doen aan de voorwaarden die vanaf de kleinste subcategorie
gelden);
b. ofwel een of meer voorwaarden toe te voegen (dit kunnen zowel
voorwaarden zijn uit een hogere subcategorie als specifieke voorwaarden);
Deze afwijking dient gemotiveerd te zijn op basis van de specifieke kenmerken van wat
precies gesubsidieerd wordt en/of op de omvang van het provinciaal aandeel in de totale
financiering.
3.3. De Provincie onderscheidt volgende categorieën & subcategorieën
subcatergorie
Klein
Gemiddeld

categorie

Investeringen
Tot 24 999 EUR
Van 25 000 EUR t.e.m.
99 999 EUR

Werking
Tot 12499 EUR
Van 12 500 EUR t.e.m.
49 999 EUR
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Groot

Vanaf 100 000 EUR

Vanaf 50 000 EUR

3.4. De bestendige deputatie is gemachtigd om jaarlijks de drempelbedragen van de
subcategorieën aan te passen rekening houdend met de evolutie van index van de
consumptieprijzen.
Artikel 4. Voorwaarden per categorie en per subcategorie
4.1. Ondersteuning van investeringen
4.1.1. Klein
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo voldoende
groot aan.
o Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt de begunstigde het logo aan op
het werfinfopaneel. Indien het logo niet of onvoldoende groot kan worden
aangebracht, moet de begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt
bord aanvragen bij de dienst Communicatie.
o Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. Hij
kan bij de dienst Communicatie terecht voor stickers.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. Dit
gebeurt door:
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n), de bevoegde dienst(en) en
de provincieraadsleden uit het district van de begunstigde toe te sturen aan de
dienst Communicatie.
4.1.2. Gemiddeld
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo voldoende
groot aan.
o Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt de begunstigde het logo aan op
het werfinfopaneel. Indien het logo hier niet of onvoldoende groot kan worden
aangebracht, moet de begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt bord
aanvragen bij de dienst Communicatie.
o Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. Hij
kan bij de dienst Communicatie terecht voor stickers.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door:
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden uit het
 arrondissement van de begunstigde en de bevoegde dienst(en) toe te sturen
aan de dienst Communicatie.
c. Indien er een inhuldigingsbord of infobord geplaatst wordt aan of bij de investering
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moet de begunstigde de volgende vermelding opnemen:‘ met de steun van + logo’.
d. Indien er communicatie over de investering wordt verspreid, vermeldt de begunstigde
tot één jaar na de ingebruikneming het provinciaal logo, conform de
huisstijlhandleiding.
4.1.3. Groot
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo voldoende
groot aan.
o Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt hij het logo aan op het
werfinfopaneel. Indien het logo hier niet of onvoldoende groot kan worden
opgenomen, moet de begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt
bord aanvragen bij de dienst Communicatie.
o Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. De
begunstigde kan bij de dienst Communicatie terecht voor stickers.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door:
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden en de
bevoegde dienst(en) toe te sturen aan de dienst Communicatie.
c. Indien er een inhuldigingsbord of infobord geplaatst wordt aan of bij de investering,
moet de begunstigde de volgende vermelding opnemen: ‘met de steun van + logo’.
d. Indien er communicatie over de investering wordt verspreid, vermeldt de begunstigde
tot één jaar na de ingebruikneming het provinciaal logo, conform de
huisstijlhandleiding.
e. Indien de investering een infrastructuurwerk betreft en indien er algemene
publieksmomenten plaatsvinden nodigt de begunstigde tot één jaar na de
ingebruikneming van de infrastructuur de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde
dienst(en) uit. De provinciale herkenbaarheid wordt verwezenlijkt door gebruik te
maken van het provinciaal promotiemateriaal. Dit moet aangevraagd worden bij de
dienst Communicatie.
f. Indien er door de begunstigde een infobrochure of -folder wordt gemaakt met
betrekking tot de investering, plaatst de begunstigde tot één jaar na de
ingebruikneming een gratis provinciale advertentie. De advertentie moet opgevraagd
worden bij de dienst Communicatie.
4.2. Ondersteuning van de werking
4.2.1. Klein
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle
algemene communicatie.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door :
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n), de bevoegde dienst(en) en
de provincieraadsleden van het district van de begunstigde toe te sturen aan
de dienst Communicatie.
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c. Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt, garandeert de begunstigde een extra
return. Dit gebeurt door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's,
publicaties enz. gratis te bezorgen aan de Provincie. Deze opsomming is niet limitatief
en wordt vastgelegd in overleg tussen de begunstigde en de bevoegde dienst(en).
4.2.2. Gemiddeld
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle
algemene communicatie.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door :
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o de uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden uit het
 arrondissement van de begunstigde en de bevoegde dienst(en), toe te sturen
aan de dienst Communicatie.
c. Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt garandeert de begunstigde een extra
return. Dit kan door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's,
publicaties gratis te bezorgen aan de Provincie. Deze opsomming niet limitatief is. Ze
wordt vastgelegd in overleg tussen de begunstigde en de bevoegde dienst(en).
d. Indien de ondersteuning van projectmatige aard is en indien het een publieksmoment
betreft, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door :
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en)
toe te sturen aan de dienst Communicatie.
e. Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft en indien
er tijdens de duur van de ondersteuning algemene publieksmomenten plaatsvinden,
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door :
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en)
toe te sturen aan de dienst Communicatie.
4.2.3. Groot
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
volgende voorwaarden.
a. De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle
algemene communicatie.
b. Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement
plaatsvindt, moet de begunstigde tijdens dit moment uitdrukkelijk en optimaal
rekening houden met de provinciale inbreng.
Dit gebeurt door:
o het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle
drukwerk;
o gebruik te maken van de provinciale promotiematerialen, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden en de
bevoegde dienst(en) toe te sturen aan de dienst Communicatie.
c. Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt, garandeert de begunstigde een extra
return. Dit kan door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's,
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publicaties enz. gratis aan de Provincie te bezorgen. Deze opsomming is niet limitatief.
Ze wordt vastgelegd in overleg tussen de begunstigde en de bevoegde dienst(en).
d. Indien de ondersteuning van projectmatige aard is en indien het een publieksmoment
betreft, moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen.
Dit gebeurt door :
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en)
toe te sturen aan de dienst Communicatie.
e. Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft en indien
er tijdens de duur van de ondersteuning algemene publieksmomenten plaatsvinden;
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen, dit gebeurt door :
o gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de
dienst Communicatie;
o uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en)
toe te sturen aan de dienst Communicatie
f. Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft, dient er
gedurende elk jaar dat er een subsidie wordt verleend, extra provinciale
herkenbaarheid ter plaatse te zijn, dit in overleg met de dienst Communicatie.
g. Indien er door de begunstigde een infobrochure of -folder gemaakt wordt, moet er
gratis advertentieruimte vrijgehouden worden. De invulling van deze ruimte moet
vastgelegd worden in overleg met de dienst Communicatie.
Artikel 5. Algemene voorwaarden
5.1. Dit reglement doet geen afbreuk aan bepalingen in wetten, decreten, besluiten,
reglementen of overeenkomsten die in een ruimere provinciale herkenbaarheid
voorzien.
5.2. De bestendige deputatie zal in het kader van dit reglement alle
uitvoeringsmaatregelen treffen. De wettelijke voorwaarden en de
uitvoeringsvoorwaarden opgesomd in de toegewezen subcategorie kunnen in
bepaalde gevallen als leidraad dienen.
5.3. Bij het indienen van de enige, respectievelijk laatste zending met stavingsstukken,
over de aanwending van de subsidie, moet de begunstigde het ondertekende
verslagformulier meesturen.
5.4. De bestendige deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij
nuttig acht om de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens
na te gaan. Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken voorgelegd moeten
worden. Ze kan ook de bevoegde provinciale dienst(en) een onderzoek laten
instellen indien dit voor de behandeling van de aanvraag nodig is. De bestendige
deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over alle betwistingen of gevallen die niet
opgenomen zijn in dit reglement.
5.5. Indien de provinciale herkenbaarheid niet werd toegepast en/of de voorwaarden
niet werden opgevolgd, kan de bestendige deputatie beslissen om de
ondersteuning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, de toekomstige
ondersteuning in vraag te stellen, de uitbetaling van de openstaande schijven op
te schorten of de openstaande schijven niet uit te betalen.
5.6. De bestendige deputatie kan alle niet voorziene gevallen regelen, beslist bij
betwistingen en wordt ertoe gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich
opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.
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Artikel 6. Slotbepalingen
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring
van het reglement in de provincieraad en is enkel van toepassing op provinciale subsidies
die toegekend worden na de datum van inwerkingtreding van het reglement.
Brugge, 12 mei 2005
De provinciegriffier
Hilaire OST

De voorzitter
Jean DE BETHUNE
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Bijlage 4 : overzicht financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk
DE AANLEG VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE
FIETSROUTENETWERK
TOEPASSINGSGEBIED :
- Fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk
- Fietssnelwegen op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk waarbij de gemeente
afziet van subsidieaanvraag bij het Vlaams Gewest voor studiekosten, toezichtskosten
en grondverwervingen
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE FINANCIERING VAN HET
BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK
In kader van de fietsfondsregeling opgenomen in het artikel 49 van het besluit voorziet de
provincie per infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van
100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in het art.
49 §3, 4° van het besluit. Van de provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het
Vlaams Gewest, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit.
Met betrekking tot de bepalingen omtrent de realisatie van fietsinfrastructuur op
fietssnelwegen wordt door de provincie geen financiële tussenkomst voorzien voor de kosten
opgenomen onder artikel 49 §3 1°, 2° en 3° van het besluit.
Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse Overheid wil verkrijgen, dient
zij, voor het volledige fietsinfrastructuurproject de fietsfondsregeling opgenomen in het art.
48/3 van het besluit toe te passen.
SUBSIDIES VLAAMS GEWEST (FIETSFONDS) :
FIETSFONDS - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25 JANUARI 2013 TOT BEPALING
VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE
FINANCIERING EN DE SAMENWERKING VOOR HET MOBILITEITSBELEID
HOOFDSTUK 3 – SAMENWERKING EN SUBSIDIËRING VAN HET MOBILITEITSBELEID OP
TUSSENLIGGEND NIVEAU
AFDELING 1 – SUBSIDIES VOOR FIETSINFRASTRUCTUURPROJECTEN GELEGEN OP
TRAJECTEN VAN HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK
Art. 49. §1 - De subsidie aan provincies voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur
op trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk bedraagt 50% van de kostprijs
voor :
1° de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur;
2° de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed;
3° de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan drie meter breed;
4° de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden
per rijrichting van minimaal anderhalve meter breed;
5° de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de
verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken.
6° de aanleg van fietssnelwegen die de minister aanwijst conform art. 48/3 §1 – 6°
§2 - De projecten, vermeld in paragraaf 1, zijn subsidiabel als aan volgende voorwaarden is
voldaan :
1° de fietsinfrastructuur in kwestie op een traject van het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk dat beheerd zal worden door de gemeente;
2° de fietsinfrastructuur in kwestie ligt op het grondgebied van een of meer gemeenten die
beschikken over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan,
dat in voorkomend geval binnen de termijn, vermeld in artikel 16, § 2, tweede lid, van het
decreet van 20 maart 2009, aan een sneltoets is onderworpen;
3° er is voor de fietsinfrastructuur in kwestie aan de gemeente geen subsidie toegekend op
basis van de subsidieregeling, vermeld in artikel 48/3.
§3 - De kostprijs, vermeld in paragraaf 1, omvat:
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1° de studiekosten voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, namelijk de
kosten voor :
a) De opmaak van de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota, met inbegrip
van de kosten voor de opmaak van de plannen of bestekken die daarvoor noodzakelijk zijn en
de uitvoering van de nodige opmetingen;
b) de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor grondverwerving;
c) de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning;
d) de begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken;
2° de toezichtkosten bij de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, namelijk de
kosten voor :
a) het werftoezicht, met inbegrip van de proefkosten;
b) de voorlopige oplevering
3° de kosten die gemaakt zijn door de gemeente of de provincie voor de verwerving van de
gronden die nodig zijn voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen;
4° de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer voor de
uitvoering van de werken :
a) de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen
waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval met inbegrip van de
bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van eventuele meerkosten die
verbonden zijn aan een bodemsanering;
b) de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur : onderfundering, fundering,
verharding en signalisatie;
c) de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de verharding, de
levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke
scheidende veiligheidselementen in die strook;
. NOOT : inzaaien, bomen, hagen, struiken, … worden gesubsidieerd.
d) de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met uitzondering
van bomen en struiken;
. NOOT : - enkel herstelling van voetpaden, parkeerstroken, … worden gesubsidieerd
- nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken, … worden niet gesubsidieerd.
- zaaien wordt gesubsidieerd.
- bomen en struiken in deze strook worden niet gesubsidieerd.
e) de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de straatgoten
inbegrepen;
. NOOT : weliswaar constructies ter opsluiting en afwatering ten behoeve van het fietspad.
f) de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater dat
kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers, draineersleuven of RWArioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWArioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de
waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur;
. NOOT : heraanleg van RWA-rioolleidingen wordt niet gesubsidieerd.
g) de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met uitzondering
van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van bestaande
inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de levering en plaatsing van
geschikte riooldeksels;
h) de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur;
i) kunstwerken langs, over of onder gemeentewegen, verlaten spoorweg en onbevaarbare
waterlopen;
j) beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van de
fietsinfrastructuur te voorkomen;
k) het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte en
alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad;
l) werfsignalisatie en omleidingssignalisatie tijdens de uitvoering van de werken;
m) de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur, ter
hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of de
ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten;
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n) de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen;
o) het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor fietsverkeer.
. NOOT : De lichtvisie van de Provincie West-Vlaanderen dient gevolgd.
NOOT:
1. De subsidieerbare werken en niet-subsidieerbare werken worden in een afzonderlijk deel in
de meetstaat in rekening gebracht.
2. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij gewone fietspaden op BFF :
- de studiekosten, namelijk de kosten voor : de opmaak van de start- en projectnota of de
unieke verantwoordingsnota, met inbegrip van de kosten voor de opmaak van de plannen of
bestekken die daarvoor noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige opmetingen; de
samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor grondverwerving; de
samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; de begeleiding van het
gunningsprocedure voor de werken;
- de toezichtkosten, namelijk de kosten voor :het werftoezicht, met inbegrip van de
proefkosten; de voorlopige oplevering
- de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving van de gronden :
prekadastratie en grondverwervingen
2. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij alle fietspaden op BFF:
- proefkosten
- verplaatsen van nutsleidingen
- rioolleidingen die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties
- de reinigingskosten of stortkosten van de bodem als gevolg van eventuele verontreiniging
van de aanwezige bodem
- regie-uren
- onderhoudswerken
- onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn
- straatmeubilair niet-fietsgerelateerd : zitbanken, vuilnisbakken, afsluitpalen, …
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BIJLAGE 3
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BIJLAGE 4
Procedure tot wijziging van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Wanneer men overgaat tot de systematische inrichting op het terrein van de geselecteerde
fietsroutes kan men tot de vaststelling komen dat de selectie van een bepaalde route niet
meer wenselijk is en dat eventueel een andere route moet gekozen worden. Dit kan om
diverse redenen:
 een gewijzigde planning inzake inplanting van (weg)infrastructuur in de gemeente of
van de hogere overheid, waardoor een alternatief traject aantrekkelijker wordt
 een foutieve inschatting bij de opmaak van het netwerk, waardoor de geselecteerde
route toch weinig geschikt blijkt als fietsroute
 de kostprijs van bepaalde infrastructuur (brug, tunnel,…), bv. langs routes met een
lage prioriteit, die maakt dat een realisatie zelfs op middellange termijn uitgesloten is
 een conflict met de recreatieve- of milieusector die belet dat de geselecteerde route
ingericht wordt volgens de in het Vademecum fietsvoorzieningen vastgelegde
kwaliteitseisen. Naarmate de route meer prioriteit kent, wordt dit probleem steeds
zwaarder.
 …
Om alle plannen op elkaar af te stemmen en de uitbouw van het fietsroutenetwerk efficiënt te
laten verlopen, zijn de provincies aangeduid als coördinator, stimulator en kwaliteitsbewaker.
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is niet juridisch vastgelegd met kracht van wet,
toch is bij de definitieve vastlegging van het netwerk in 2001 overeengekomen dat dit
netwerk het kader vormt waar het Vlaams Gewest en de 5 Vlaamse provincies zullen aan
houden en waarop het Vlaams Gewest zich zal steunen om een objectieve behoefteanalyse op
te stellen met de betrekking tot infrastructurele maatregelen. Via het Bovenlokale Functionele
Fietsroutenetwerk wordt de continuïteit van intergemeentelijke fietsverplaatsingen verzekerd.
Een (eventuele) verfijning van dit netwerk voor de lokale verplaatsingen gebeurt op
gemeentelijk niveau via het gemeentelijk mobiliteitsplan of via een gemeentelijk
fietsbeleidsplan, waarbij de provincie als coördinator en kwaliteitsbewaker optreedt.
Bij een wijziging van het bovenlokaal functioneel netwerk is het dan ook belangrijk dat alle
betrokken partners, met name de gemeente, de provincie en het Vlaams gewest, samen
daarover akkoord zijn. Na een onderling akkoord tot wijziging moet de nodige zorg gegeven
om de wijziging bekend te maken, op te nemen in de databestanden van elke partner, in
eventuele publicaties e.d.
Hoewel aanpassingen aan het netwerk moeten kunnen doorgevoerd worden met de nodige
soepelheid, mag anderzijds niet te lichtzinnig omgesprongen worden met wijzigingen gezien
anders het sturend karakter van het fietsroutenetwerk verloren gaat.
De hierboven vermelde overwegingen in acht nemend kan gesteld worden dat het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk gewijzigd kan worden onder volgende
voorwaarden:
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Het initiatief tot wijziging gaat uit van de provincie als coördinator, eventueel op
aanwijzing van een andere partner: gemeente, gewest, andere wegbeheerder...
Bij een wijziging, het schrappen, bijvoegen of vervangen van een route moet de
algemene methodiek voor de opbouw van het netwerk gerespecteerd blijven.
Er wordt nagegaan op het terrein en bij de beheerder(s) en belanghebbenden of
het voorgestelde alternatief wel degelijk realiseerbaar is op korte of middellange
termijn. Wijzigingen en alternatieven worden besproken in de provinciale
werkgroep1.
Een beknopte verantwoordingsnota2 wordt opgemaakt waarin de redenen voor de
wijziging en de haalbaarheid van het alternatief vervat zijn. Er wordt aangetoond
dat de wijzigingen binnen de vooropgestelde methodiek blijven.
De voorgestelde wijzigingen worden met verantwoordingsnota en samen met het
verslag van de werkgroep overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid (BMV). Deze toetst de wijziging binnen de GIS-omgeving en
bevestigt al dan niet de haalbaarheid en verantwoording. Binnen de 14 dagen
bevestigt BMV de ontvangst en geeft een indicatie over de behandelingstermijn.
Het advies wordt overgemaakt aan de provincie die de betrokkenen op de hoogte
brengt en desgevallend opnieuw de provinciale werkgroep bijeenroept om de
opmerkingen te bespreken. Gewijzigde voorstellen worden opnieuw voor advies
voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV).
De provinciale werkgroep legt een voorstel van beslissing over de voorgestelde
wijzigingen voor aan de Deputatie.
De Deputatie beslist over de voorgestelde wijzigingen in het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk en maakt deze beslissing over aan de afdeling
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, hetzij via een verslag, hetzij via een brief die de
beslissing bevestigt. De GIS-cel van de afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid
brengt de goedgekeurde wijzigingen definitief in het FRN-GIS en maakt de
aangepaste versie over aan de provincie
De provincie als coördinator brengt de betrokken partners hiervan op de hoogte
en stelt de nodige informatie ter beschikking
Bij de eerstvolgende evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt de
wijziging van het fietsroutenetwerk opgenomen.
De provincie neemt de zorg op zich om informatief materiaal, (gepubliceerde)
kaarten, folders, websites e.d. aan te passen
Bij de eerstvolgende jaarlijkse doorrekening worden de wijzigingen in het netwerk
meegenomen.

1

De provinciale werkgroep is samengesteld uit de betrokken diensten van de provincie, de betrokken provinciale
cel van BMV, andere betrokken administraties die optreden als wegbeheerder (gemeente, Agentschap Wegen en
Verkeer, waterwegbeheerders, NMBS,…), de betrokken buitendienst van de Lijn, de betrokken buitendienst van
het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, eventueel lokale afdelingen Fietsersbond e.a.
2
zie standaardfiche in bijlage
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3. Wijziging van het reglement inzake de tweede pensioenpijler voor het
contractueel provinciepersoneel (Provincieraad 22 maart 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET
WIJZIGEN VAN HET REGLEMENT INZAKE 2 de PENSIOENPIJLER VOOR HET
CONTRACTUEEL PROVINCIEPERSONEEL
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-

De artikelen 2, 42 en 43 van het provinciedecreet;
Het besluit van de provincieraad van 25 oktober 2012 met goedkeuring van het
pensioenreglement ten voordele van de contractuele personeelsleden van de provincie
West-Vlaanderen;
De wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale
karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende
karakter ten opzichte van de rustpensioenen;
Het voorstel van Ethias, beheerder van het pensioenreglement van de provincie WestVlaanderen, met de voornaamste wetswijzigingen die een impact hebben op het
pensioenreglement 2de pijler voor de contractuele provinciepersoneelsleden;
Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 16 maart 2018;
Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad keurt het aangepast pensioenreglement ten voordele van de contractuele
personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen met ingang van 01 januari 2016 goed.
Brugge, 22/03/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De voorzitter (wnd.)
(get.) Anthony DUMAREY
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4. Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019 (Provincieraad 26 april 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2018 (BW 2018/02) EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN
2014-2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:














het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet
van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de
decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009;
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december
2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9
december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 7 december 2017 betreffende de vaststelling van
het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 20 maart 2018);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 29 maart 2018).

BESLUIT:
Artikel 1 :
De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2018 (BW 2018/02) en een wijziging
van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed.
Art. 2 :
De provincieraad keurt de toevoeging van de beleidsvelden 0900 (Sociale bijstand), 0953
(Woon- en Zorgcentra), 0945 (Kinderopvang), 0940 (Jeugdvoorzieningen) en 0911 (Diensten
en voorzieningen voor personen met een handicap) aan het beleidsdomein “Ondersteunende
diensten” en de toevoeging van het beleidsveld 0740 (Sport) aan het beleidsdomein “Specifieke
Voorzieningen” goed.
Brugge, 26/04/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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BIJLAGE: Het budget 2018 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/Meerjarenplan_budget_2018.pdf
5. Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector (Provincieraad 26 april
2018)
Besluit van de provincieraad tot goedkeuring van het Provinciaal Reglement
Coöperaties & Producentenorganisaties in de Land- en Tuinbouwsector
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:


het provinciedecreet 9/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid
de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 §3
(vaststellen van provinciale reglementen)



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



het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de
controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;



het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 13 mei 2008;



het voorstel van de deputatie

Besluit
Enig artikel :
Het Provinciaal Reglement Coöperaties & Producentenorganisaties in de Land- en
Tuinbouwsector als bijlage bij dit besluit gevoegd wordt goedgekeurd.
Brugge, 26/04/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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BIJLAGE
PROVINCIAAL REGLEMENT COÖPERATIES & PRODUCENTENORGANISATIES IN DE
LAND- EN TUINBOUWSECTOR
Artikel 1. Doelstelling
De doelstelling van dit reglement bestaat er in om via een projectsubsidie de werking van
coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector te versterken.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Voor subsidies in het kader van het reglement komen in aanmerking: coöperatieve
vennootschappen en/of producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector. Feitelijke
verenigingen zijn uitgesloten van subsidiëring.
Projecten die in aanmerking komen zijn:
- coaching van de bestuursleden / het management;
- het versterken van de betrokkenheid van leden bij de eigen coöperatie;
- het vergroten van het ledenaantal;
- zich als coöperatie in de markt zetten bij het doelpubliek / de consument.
Artikel 3. Procedure
Het aanvraagdossier bevat het volledig ingevulde provinciale subsidieaanvraagformulier,
aangevuld met de nodige bewijsstukken, zoals gevraagd in het formulier. Het formulier kan
gedownload worden van https://www.west-vlaanderen.be/economie-enlandbouw/beleidskern-economie.
Alle subsidieaanvragen moeten zowel schriftelijk als elektronisch ingediend worden:
- schriftelijk ter attentie van de Beleidskern Economie, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs
geldt als bewijs;
- elektronisch aan de contactpersoon zoals vermeld in het aanvraagformulier.
Er zijn twee indieningsmomenten voorzien: vóór 15 augustus 2018 en vóór 15 april 2019.
De startdatum van het project dient te vallen ten laatste één maand na de officiële
mededeling van de beslissing van de deputatie tot toekenning van de subsidie. De looptijd
van het project duurt maximaal 1 jaar.
De initiatiefnemers kunnen vooraleer het project officieel in te dienen contact opnemen met
de beleidskern Economie om het projectidee af te toetsen en advies te vragen. Dit gebeurt
minstens 1 maand voor de indiendatum. Dit contact is geen garantie voor een positieve
beoordeling van het project door de deputatie.
Alle subsidieaanvragen worden door de beleidskern Economie gecontroleerd op
ontvankelijkheid aan de hand van de basisvoorwaarden en op volledigheid. Elke organisatie
krijgt een ontvangstmelding.
Ontbrekende en / of bijkomend opgevraagde informatie dient de beleidskern Economie te
ontvangen binnen de 10 werkdagen na het versturen van de ontvangstmelding.
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Artikel 4. Basisvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet de aanvrager of het project
voldoen aan volgende basisvoorwaarden:
- de aanvrager is een coöperatie of een producentenorganisatie in de land- en tuinbouwsector
met zetel in de provincie West-Vlaanderen, of waarvan het ledenbestand bestaat uit minimaal
50 % West-Vlaamse land- en tuinbouwers;
- het project dient ontwikkeld en gerealiseerd te worden met focus op de provincie WestVlaanderen;
- de aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden;
- de aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de provincie de besteding van
de provinciale middelen kan controleren;
- het aanvraagdossier wordt tijdig ingediend;
- de aanvrager dient per indieningsronde maximaal 1 aanvraagdossier in;
- de aanvrager kan gedurende de looptijd van het reglement slechts voor 1 aanvraagdossier
een projectsubsidie krijgen;
- de aanvrager is in regel met zijn de-minimisplafond.
Artikel 5. Beoordelingscriteria
Het project wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:
- het project beantwoordt aan de doelstelling van dit reglement;
- het project speelt in op de noden van de coöperatie;
- de leden en / of consumenten / doelpubliek worden betrokken bij het project /
projectvoorstel;
- het project is coherent, d.i. de acties van het project beantwoorden aan de doelstellingen
ervan;
- de doelstellingen van het project zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en
tijdsgebonden;
- het project bevat een uitgewerkt actie-, communicatie- en financieringsplan;
- het project is duurzaam, d.i. leidt tot resultaten die na het project verankerd zijn in de
werking van de organisatie.
De aanvrager maakt in het aanvraagformulier expliciet duidelijk in welke mate het project
beantwoordt aan deze criteria.
Artikel 6. Beoordelingscommissie
Voor de behandeling van alle ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht.
De beoordelingscommissie wordt samengesteld door de deputatie en bestaat uit:
- minimaal 2 interne deskundigen, zijnde medewerkers van de beleidskern Economie
- minimaal 1 deskundige uit Inagro
- minimaal 1 externe deskundige
De beleidskern Economie zit de beoordelingscommissie voor en verzorgt het secretariaat.
De beoordelingscommissie verstrekt op basis van de beoordelingscriteria een gemotiveerd
advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project en een
voorstel van subsidiebedrag.
Artikel 7. Bedrag en uitbetaling subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 12.500 € per aanvraag.
De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de totale kosten van het project – eventuele
investeringskosten niet meegerekend – inclusief BTW, voor zover deze BTW niet aftrekbaar is
voor de aanvrager.
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De subsidie kan enkel worden aangewend voor werkings- en personeelskosten. Ze kan niet
worden aangewend voor investeringskosten.
Ten laatste één maand na aanvang van het project wordt een eerste schijf van 50 % van de
toegekende subsidie uitbetaald.
Ten laatste één maand na afloop van het project worden de nodige verantwoordingsstukken
voorgelegd. Deze omvatten het verslagformulier met betrekking tot het reglement inzake de
provinciale herkenbaarheid, een grondig evaluatie- en resultatenverslag, kopieën van facturen
die de gemaakte kosten staven, en andere bewijskosten. Enkel facturen die gedateerd zijn,
die de aanvrager als schuldenaar vermelden, en die duidelijk de kosten omschrijven, worden
aanvaard.
Het saldo van 50 % wordt uitbetaald na het goedkeuren van de vereiste bewijsstukken door
de deputatie.
De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een overschrijving op de post- of bankrekening
van de aanvrager, overeenkomstig de regels van de provinciale comptabiliteit.
Wanneer een aanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen van het initiatief
meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan per
onderdeel slechts één bepaalde provinciale financiering in aanmerking komen.
De subsidie wordt toegekend als de-minimissteun.
Artikel 8. Controle
De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor
ze bestemd is.
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen,
intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk, inclusief het voorschot).
Artikel 9. Wijzigingen
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het
niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de aanvrager het
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
Artikel 10. Provinciale herkenbaarheid
De aanvrager houdt zich aan het reglement inzake provinciale herkenbaarheid.
Elke initiatiefnemer die subsidies toegekend krijgt, verbindt er zich minstens toe in alle
publicaties in verband met het project gebruik te maken van het logo van de Provincie WestVlaanderen en te vermelden dat het project tot stand kwam ‘met de steun van de Provincie
West-Vlaanderen’.
Artikel 11. Betwistingen en uitzonderingen
De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit
reglement.
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na
advies van de bevoegde commissie.
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Artikel 12. Inwerkingtreding & duur
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2018 en is van kracht tot 31 december 2019,
onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen op het provinciale budget.
6. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 (Provincieraad 24 mei
2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN
DE PROVINCIE VOOR HET DIENSTJAAR 2017
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42, 43. § 1 3° en
169
- de Provinciewet artikel 66 §2
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
- het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet van
9 december 2005
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
- het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van
1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de beslissing van de provincieraad d.d. 26 mei 2011 tot goedkeuring van de
kandidaatstelling als pilootbestuur voor de implementatie vanaf 1 januari 2012 van de
bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus en de vaststelling van de modaliteiten hieromtrent
- de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening 2017 door de deputatie en het overmaken
van de stukken aan het Rekenhof
- de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door het Rekenhof op 2 mei 2018
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota dd. 3 mei 2018
BESLUIT :
Artikel 1:
De jaarrekening voor het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd met een budgettair resultaat
van
- 1.957.839 euro, een gecumuleerd budgettair resultaat van 112.690.812 euro
en een resultaat op kasbasis van 99.150.424 euro.
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Artikel 2:
De jaarrekening voor het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd met een balanstotaal op 31
december 2017 van 436.704.584,86 euro en een tekort van het boekjaar van 10.595.071,13
euro.
Brugge, 24/05/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: De jaarrekening 2017 is raadpleegbaar via de volgende link: https://www.westvlaanderen.be/sites/default/files/2019-08/Jaarrekening2017.pdf
7. Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling voor het
provinciepersoneel (Provincieraad 24 mei 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET
WIJZIGEN VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PROVINCIEPERSONEEL
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-

-

-

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald
titel III – personeel;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Haar besluit van 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van
het provinciepersoneel en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009, 25 juni 2009, 25
november 2010, 26 mei 2011, 25 oktober 2012, 27 juni 2013, 23 januari 2014, 22
december 2014, 25 februari 2016, 22 september 2016 en van 23 maart 2017;
Het advies van het Managementteam van 20 februari 2018;
Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 25 april 2018;
Het amendement op het ontwerp van besluit van 9 mei 2018;
Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Artikel 1:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel I: Toepassingsgebied en
algemene bepalingen wordt de volgende wijziging aangebracht:
In artikel 2, 2° b wordt het cijfer “102” vervangen door cijfer “58”.
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Artikel 2:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel III: De loopbaan, Hoofdstuk
II. De aanwerving, Afdeling VI. Specifieke bepalingen voor de aanwerving in de betrekkingen
die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid,
en in sommige tijdelijke betrekkingen, Onderafdeling 3. De specifieke selectieprocedure wordt
de volgende wijziging aangebracht:
In artikel 37 worden de woorden “als vermeld in artikel 100, §2, 2° van het provinciedecreet”
geschrapt.
Artikel 2bis:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XII: De toelagen, vergoedingen
en sociale voordelen, Hoofdstuk VII. De sociale voordelen, Afdeling I. De maaltijdcheques
worden volgende wijzigingen aangebracht:
In artikel 247 § 4 wordt het cijfer “6” vervangen door de cijfers “6,5”.
In artikel 247 § 5 worden de cijfers “4,91” vervangen door de cijfers “5,41”.
Artikel 3:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk I. Algemene bepalingen wordt het artikel 259 geschrapt.
Artikel 4:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk I. Algemene bepalingen worden de artikelen 260, 261, 261bis en 262
geschrapt.
Artikel 5:
§1: De artikelen 1, 2 en 3 treden onmiddellijk in werking;
§1bis: Het artikel 2bis treedt in werking vanaf 1 juli 2018.
§2: Het artikel 4 treedt in werking vanaf 1 september 2018.
Brugge, 24/05/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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8. Goedkeuren van de wijziging van het arbeidsreglement (Provincieraad 24 mei
2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET
WIJZIGEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere wijzigingen;
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid art. 42§3 en latere wijzigingen;
Het provincieraadsbesluit van 23 december 2004 betreffende de goedkeuring van het
arbeidsreglement van het provinciepersoneel en latere wijzigingen;
Het advies van het Managementteam van 20 februari 2018;
Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 25 april 2018;
Het amendement op het ontwerp van besluit van 9 mei 2018;
Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Artikel 1:
In het arbeidsreglement, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 23 december 2004
en latere wijzigingen, rubriek 4: arbeidsduur en uurroosters wordt de volgende wijziging
aangebracht:
§1: Het artikel 20 wordt vervangen door:
“Artikel 20 – Algemeen geldt een werktijdregeling van 38u per week met een
gemiddelde van 7.36u per dag in een vijfdagenstelsel. De halve dagnorm bedraagt
3.48u. “
§2: Het artikel 21 wordt vervangen door:
“Artikel 21
§1: Volgende werktijdregeling is de standaardwerktijdregeling:
Van maandag t.e.m. vrijdag:


glijtijd:

7u

-

20u

§ 2: De leidinggevende is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de
standaardwerktijdregeling en maakt afspraken omtrent aanwezigheden binnen de glijtijd
in functie van de goede werking van de dienst.
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Voor evenementen, avondvergaderingen, toelichtingen, persconferenties, etc. geldt de
glijtijd tot 22u. Glijtijd tot 22u is niet bedoeld om personeelsleden toe te laten de gewone
dossierbehandeling te verschuiven naar de avond.
Voor occasioneel weekendwerk op vraag van de leidinggevende of het diensthoofd gelden
dezelfde glijtijden.
§ 3: De minimumprestatie voor een volledige dag bedraagt 5u. De minimumprestatie
voor een halve dag bedraagt 2u.
De maximumprestatie voor een volledige dag bedraagt 11u, met dien verstande dat het
maximaal aantal te presturen uren op weekbasis niet hoger mag zijn dan 50u. De
maximumprestatie voor een halve dag bedraagt 5u.
Na 6u aansluitende prestaties worden automatisch 30’ pauze in mindering gebracht.
§ 4: In afwijkijking van § 1, is op bepaalde categorieën personeelsleden een afwijkende
werktijdregeling van toepassing. Deze afwijkende werktijdregeling wordt bepaald in
bijlage 12.1.“
§3: In artikel 24 worden de woorden “DIENSTORDER NR 30/2013/3 BETREFFENDE DE
STANDAARDWERKTIJDREGELING EN TIJDREGISTRATIE van 29 augustus 2013 “ geschrapt.
Artikel 2:
In de bijlage 12.1 van het arbeidsreglement, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van
23 december 2004 en latere wijzigingen wordt volgende wijziging aangebracht:
De bijlage 12.1 wordt vervangen door:
“

12. 1. afwijkingen op de standaardwerktijdregeling
Categorie personeelsleden
schoonmaak
keuken
handhaving
Bezoekers- en informatiecentra

Afwijkende werktijdregeling
maandag – zondag
6u – 20u glijtijd
maandag – vrijdag
6u – 20u glijtijd
maandag – zondag
0u – 24u glijtijd
maandag – zondag
7u – 20u glijtijd
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Artikel 3:
De artikelen 1 en 2 treden in werking op 1 september 2018.
Brugge, 24/05/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

9. Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad 21 juni 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2018 (BW 2018/03) EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN
2014-2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:














het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet
van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de
decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009;
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december
2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9
december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 7 december 2017 betreffende de vaststelling van
het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 22 mei 2018);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 24 mei 2018).
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BESLUIT:
Artikel 1 :
De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2018 (BW 2018/03) en een wijziging
van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed.
Brugge, 21/06/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2018 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/Meerjarenplan_budget_2018.pdf
10. Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019 (Provincieraad 27 september 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2018 (BW 2018/04) EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN
2014-2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:














het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet
van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de
decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009;
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december
2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9
december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 7 december 2017 betreffende de vaststelling van
het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 27 augustus 2018);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 6 september 2018).
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BESLUIT:
Enig Artikel:
De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2018 (BW 2018/04) en een wijziging
van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed.
Brugge, 27/09/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2018 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/Meerjarenplan_budget_2018.pdf
11. Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal
Archief (Provincieraad 27 september 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET
WIJZIGEN VAN HET LEESZAALREGLEMENT VAN HET PROVINCIAAL ARCHIEF
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

Gelet op de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

-

Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955 en haar uitvoeringsbesluiten;

-

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten;

-

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

-

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

-

Gelet
op
het
decreet
van
administratievearchiefwerking;

-

Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

-

Gelet op de artikelen 30 en 37 van het provinciedecreet van 9 december 2005 (inzake
het inzagerecht in de documenten);

-

Gelet op de artikelen 57 en 86 van het provinciedecreet van 9 december 2005 (inzake
de archiefzorg en het archiefbeheer);

9

juli

2010

betreffende

de

bestuurlijk-
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-

Overwegende dat het noodzakelijk is de onderzoekers in de leeszaal van het Provinciaal
Archief een leidraad te geven op het vlak van openbaarheid, inzagerecht,
leeszaalwerking en raadpleging van documenten;

-

Overwegende dat het leeszaalreglement van 25 januari 2007 op verschillende punten
aan actualisering toe is.

BESLUIT:
Artikel 1: Het ‘Leeszaalreglement Provinciaal Archief West-Vlaanderen’ en haar bijlagen dat als
bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt goedgekeurd.
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 1 november 2018.
Dit besluit heft het besluit van de provincieraad van 25 januari 2007 betreffende het
Leeszaalreglement Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen op met ingang van 1 november
2018.
Brugge, 27/09/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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BIJLAGE
Leeszaalreglement Provinciaal Archief West-Vlaanderen
Openbaarheid en inzagerecht
Artikel 1. § 1. De regelgeving op de openbaarheid van bestuur en de regelgeving betreffende
de bestuurlijk-administratieve archiefwerking zijn van toepassing op het archief. Elke
regelgeving die na de goedkeuring van dit leeszaalreglement van toepassing wordt op de
openbaarheid van bestuur en het inzagerecht van de documenten bewaard in het archief, treedt
onmiddellijk in werking en heft alle vorige bepalingen op. Het archiefpersoneel zal de
archiefgebruiker wijzen op de nieuwste bepalingen.
§ 2. Het archief kan zonder beperkingen en kosteloos geraadpleegd worden. De wetgeving tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten is eveneens van toepassing op het archief. Afwijkend hiervan zijn particuliere
bescheiden raadpleegbaar volgens de beschikkingen in de overeenkomst van inbewaringgeving
of schenking.
Art. 2. § 1. In het kader van de openbaarheid van bestuur moet voor de documenten jonger
dan dertig jaar steeds de toestemming tot inzage gevraagd worden bij de provinciegriffier, die
het archiefbeheer organiseert. Hiertoe wordt een brief of e-mail gericht aan de provinciegriffier
(p.a. Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;
archiefdienst@west-vlaanderen.be). De aanvraag omschrijft zo duidelijk mogelijk de gevraagde
documenten of dossiers en de reden van de vraag tot inzage.
§ 2. Indien de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in de regelgeving
op de openbaarheid van bestuur, in gedrang kan komen en minstens dertig jaar zijn verstreken
sinds de opmaak of ontvangst van het archiefdocument kan toch toegang worden verleend tot
dit document voor wetenschappelijke doeleinden. De beslissing over de aanvraag wordt,
onverminderd delegatie, genomen door de provinciegriffier. Hiertoe vult de aanvrager een
“onderzoeksverklaring” in. De “onderzoeksverklaring” gaat als bijlage 1 bij dit reglement.
De onderzoeksgegevens die in deze onderzoeksverklaring opgenomen zijn, worden verwerkt
in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder: algemene verordening gegevensbescherming) en de
wet van 19 juli 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 3. § 1. De beslissing over de aanvraag tot openbaarheid van bestuur wordt, onverminderd
delegatie, genomen door de provinciegriffier.
§ 2. De provinciegriffier behoudt zich het recht voor documenten in slechte materiële toestand
aan de inzage te onttrekken en enkel reproducties ter inzage te geven.
§ 3. De provinciegriffier kan ingevolge de regelgeving op de openbaarheid van bestuur
aanvragen tot inzage gemotiveerd weigeren. De aanvrager kan beroep instellen tegen een
beslissing van de provinciegriffier bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en
hergebruik van overheidsinformatie (opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 19
juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik
van overheidsinformatie).
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Vragen om opzoekingen
Art. 4. Vragen om verwijzingen naar relevante archiefstukken worden gratis beantwoord. Bij
vragen om uitgebreide opzoekingen in de archiefdocumenten zelf wordt een kostprijs van 30
euro per begonnen uur aangerekend. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op
rekening BE47 0910 0054 8380 van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Boekhouding (Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge) worden de zoekresultaten ter beschikking gesteld.
Leeszaalwerking
Art. 5. De leeszaal is vrij en kosteloos toegankelijk voor iedereen en dit van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u.
Art. 6. Jassen, boekentassen, gsm’s en andere voorwerpen die niet strikt noodzakelijk zijn voor
de raadpleging van de documenten, dienen in de vestiairekasten buiten de leeszaal opgeborgen
te worden. Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
diefstal of beschadiging in de vestiaire.
Art. 7. In de leeszaal mag er niet gerookt, gegeten of gedronken worden.
Art. 8. § 1. Elk kalenderjaar legitimeert de onderzoeker zich bij zijn eerste bezoek aan het
Provinciaal Archief West-Vlaanderen door het invullen van een “Inschrijvingsformulier leeszaal”.
Het “Inschrijvingsformulier leeszaal” gaat als bijlage 2 bij dit reglement.
§ 2. Bij elk bezoek aan het Provinciaal Archief West-Vlaanderen tekent de onderzoeker het
leeszaalregister. In het register worden naam, adres en onderwerp van de opzoekingen
genoteerd, evenals de geraadpleegde documenten. Deze gegevens worden door een
handtekening bevestigd.
§ 3. De persoonsgegevens die in het inschrijvingsformulier leeszaal en in het leeszaalregister,
zoals bedoeld in artikel 8, § 1, en § 2, van dit reglement opgenomen zijn, worden verwerkt in
overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en de wet van 19 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens.
Art. 9. Aan de hand van de inventarissen op papier en/of ‘Probat’ (= Provinciaal
Beheerprogramma voor Archieftoepassingen) selecteert de onderzoeker de voor zijn onderwerp
passende documenten. De tarieven voor het bekomen van uitprints met de zoekresultaten
worden in de leeszaal bekend gemaakt.
Art. 10. De onderzoeker vraagt de voor inzage gewenste documenten aan met de formulieren
“aanvraag van documenten”. Per formulier kunnen maximum 5 opeenvolgende archiefnummers
aangevraagd worden. Wanneer de archiefnummers niet op elkaar aansluiten, wordt voor elk
archiefnummer een afzonderlijk formulier ingevuld. De magazijnbeheerder haalt de
documenten tot 1 uur voor de sluitingstijd van de leeszaal uit het archiefmagazijn.
Art. 11. De magazijnbeheerder levert de aangevraagde documenten of dossiers af aan de balie
van de leeszaal. Na raadpleging levert de onderzoeker ze aan de balie terug in. Documenten
kunnen ook gedurende maximum 1 maand in lezing gehouden worden; zij worden dan in de
baliekasten geplaatst en bewaard.
Art. 12. Het archiefpersoneel kan de toegang tot de leeszaal verbieden aan al wie het
leeszaalreglement overtreedt, de studiesfeer of de openbare orde en rust verstoort.
Raadpleging van documenten
Art. 13. De documenten worden uitsluitend in de leeszaal geraadpleegd onder toezicht van het
archiefpersoneel.
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Art. 14. De onderzoeker kan zelf de in de leeszaal ter beschikking staande handbibliotheek
raadplegen. Na raadpleging zet hij de boeken op de juiste plaats in de bibliotheekrekken terug.
Art. 15. Bij de raadpleging van de documenten leeft de onderzoeker volgende regels na: de
documenten mogen enkel met propere handen gemanipuleerd worden, bij losbladige stukken
wordt de oorspronkelijke orde niet verstoord, de documenten worden noch op de grond gelegd
noch gekreukt of geplooid; het is verboden enige aanduiding of schrapping in de documenten
aan te brengen, schrijfpapier op de documenten te leggen en notities te maken, documenten
te calqueren of meer algemeen scherpe voorwerpen, lijm, tape of corrector te gebruiken; het
terugplaatsen van de documenten in hun oorspronkelijke verpakking dient met de grootst
mogelijke zorg te gebeuren.
Art. 16. Van alle documenten zijn afschriften te bekomen, ondertekend door de provinciegriffier
en voorzien van het provinciezegel. De tarieven voor het bekomen van afschriften worden in de
leeszaal bekend gemaakt.
Art. 17. Van alle documenten zijn fotokopieën of scans te bekomen. Enkel het archiefpersoneel
maakt de fotokopieën en scans aan. De tarieven voor het bekomen ervan worden in de leeszaal
bekendgemaakt.
Het archiefpersoneel heeft het recht om het fotokopiëren of scannen te verbieden uit
preserverings- of conserveringsoverwegingen.
Art. 18. Alle documenten mogen vrij gefotografeerd of gefilmd worden in afspraak met het
archiefpersoneel.
Art. 19. Documenten worden nooit in bruikleen gegeven, behalve voor tentoonstellingen. De
ontleningsaanvragen voor tentoonstellingen worden voorgelegd aan de deputatie, die beslist na
advies van het Provinciaal Archief. De ontlener zal de documenten steeds verzekeren tegen alle
risico’s, en ze tentoonstellen in goede materiële omstandigheden.
Art. 20. De onderzoeker die schade toebrengt aan de documenten, is verplicht deze te
vergoeden door betaling van de restauratiekosten of door vervanging.
Publicaties
Art. 21. De onderzoeker die publiceert of een studie samenstelt op basis van documenten uit
het archief, vermeldt steeds de vindplaats van zijn bronnen. Hij verwijst hiervoor naar
“Provinciaal Archief West-Vlaanderen” gevolgd door een correcte en volledige archiefreferentie.
Van deze publicaties en studies wordt gevraagd een exemplaar aan de archiefbibliotheek te
schenken.
Slotbepalingen
Art. 22. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen beslist over alle betwiste en niet in
het reglement voorziene gevallen.
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Griffie-Archief
Jaar/volgnummer: __________

Inschrijvingsfiche leeszaal
1. Identificatie
Naam en voornaam
Adres

Telefoonnummer
E-mail
Beroep
Geboortejaar
Datum eerste bezoek

2. Onderzoek
Titel/omschrijving/onderwerp van het onderzoek
Vraagt toestemming tot
(aanvinken wat past)

o raadpleging
o reproductie onder gelijk welke vorm, mits naleving van de
verplichtingen betreffende het gebruiksrecht en de
auteursrechten
o publicatie, mits naleving van de verplichtingen betreffende
het gebruiksrecht en de auteursrechten

van of uit de volgende archiefdocumenten (omschrijving van de te raadplegen
stukken/dossiers):
Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om ook de ‘Onderzoeksverklaring’ (z.o.z.) in te vullen.
3. De gegevens uit deze archiefdocumenten zullen opgenomen worden in een
(aanvinken wat past):
o (eind)verhandeling
o boek of wetenschappelijk werk
o artikel in een wetenschappelijk
o andere, nl.:
tijdschrift
o artikel in een dag- of weekblad
U wenst op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van het Provinciaal Archief:
ja/neen.
U gaat ermee akkoord dat uw e-mailadres doorgegeven wordt aan derden, om de kwaliteit
van onze dienstverlening te onderzoeken: ja/neen.
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Met deze inschrijving erkent u het leeszaalreglement gelezen te hebben en ermee in te stemmen
dat uw gegevens opgenomen worden in een bestand van leeszaalonderzoekers. U heeft het
recht over de eigen gegevens te beschikken en er eventueel verbeteringen van aan te vragen.
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Onderzoeksverklaring
4. Identificatie onderzoeksinstelling (indien van toepassing)
Naam instelling
Afdeling
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Onder leiding van (naam en
functie)

5. Onderzoeksverklaring (indien van toepassing)
Onverminderd de algemene verordening gegevensverwerking (Pb.L. 4 mei 2016), de
archiefwet (B.S. 12 augustus 1955) en het archiefdecreet (B.S. 5 augustus 2010) verklaart
ondergetekende dat hij/zij:
- 5.1. de uit bovengenoemde archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor
bovengenoemd doel van studie en onderzoek zal aanwenden en niets zal publiceren
of op andere wijze zal openbaar maken waardoor de belangen van betrokken
personen en/of andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad
- 5.2. niets uit deze bescheiden zal gebruiken of publiceren wat
De belangen van de Staat en de Staatsveiligheid kan schaden
De fundamentele economische en financiële belangen van de Staat en
andere publiekrechtelijke personen kan schaden
De handhaving van de openbare orde en de veiligheid kan schaden
De inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen kan
hinderen
De geheimhouding van handels-, bedrijfs- en fabricagegegevens voor zover
zij vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld kan hinderen
- 5.3 de auteurswet zal naleven en de auteursrechten van anderen zal eerbiedigen
- 5.4 de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis komen en waarvoor
geen toestemming tot publicatie is verkregen, niet aan derden zal meedelen
Plaats en datum
Handtekening van de
aanvrager
6. Beslissing van de provinciegriffier (indien van toepassing)
Toelating tot
o raadpleging
o reproductie onder gelijk welke vorm, mits naleving van de
verplichtingen betreffende het gebruiksrecht en de
auteursrechten
o publicatie, mits naleving van de verplichtingen betreffende
het gebruiksrecht en de auteursrechten
Weigering (motief)
Datum
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Handtekening
De toelating wordt strikt persoonlijk verleend
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12. Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid (Provincieraad 27
september 2018)
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEPASSEN VAN UITZENDARBEID
BINNEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 §
3 en artikel 43, §2 10°;
Het decreet dd. 27 april 2018 betreffende uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten
en de lokale besturen inzonderheid artikel 6;
De noodzaak tot toepassen van uitzendarbeid binnen de provincie West-Vlaanderen om
bepaalde tijdelijke functies vlot te kunnen invullen;
Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Artikel 1: Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kan beroep doen op uitzendarbeid onder
de vorm en voorwaarden voorzien in het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid
in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen en diens latere wijzigingen.
Artikel 2:
§ 1:
Uitzendarbeid kan gebruikt worden voor:
1° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is
geschorst;
2° tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is
beëindigd;
3°
tijdelijke
vervanging
van
een
contractueel
personeelslid
met
deeltijdse
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het
zorgkrediet;
4° tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
5° een tijdelijke vermeerdering van werk;
6° uitvoering van uitzonderlijk werk;
7° in het kader van tewerkstellingstrajecten;
8° voor artistieke prestaties of artistieke werken.
§2:
Voor elke vorm van uitzendarbeid als vermeld in §1 is uitzendarbeid toegelaten voor een
maximale periode van 12 maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen.
Artikel 3: Voor de gevraagde indienstneming van de uitzendkracht worden de representatieve
organisaties op de hoogte gebracht.
Artikel 4: Het provinciebestuur bezorgt jaarlijks volgende informatie aan het Hoog
Overlegcomité
1° per motief het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben;
2° de totale kostprijs van de uitzendkrachten.
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Artikel 5: Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2018.
Brugge, 27/09/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

13. Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 (Provincieraad 20 november
2018, voortgezet op 21 en 29 november 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET BUDGET 2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:

















het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42, 43 en
142;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet
van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de
decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009;
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december
2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9
december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet
van 9 december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de
wijziging van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur
West-Vlaanderen voor de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018;
de besprekingen in het managementteam;
het voorstel van de deputatie (dd. 4 oktober 2018).
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BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad keurt het budget 2019 goed.
Brugge, 20/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2019 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-11/Budget_2019.pdf
14. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting
voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en 29 november
2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING VOOR
2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2,
15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);
-artikel 90,2° van het provinciedecreet;
-de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980
tot hervorming der instellingen;
-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
-het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie
in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);
-financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de belasting
bekomen op basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden verband met een
tegemoetkoming die genoten wordt op basis van een onderzoek dat reeds door andere
wettelijke bevoegde instanties werd uitgevoerd;
-het voorstel van de deputatie ;

BESLUIT :
Artikel. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene
provinciebelasting geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de
hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar.
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Art. 2 -

A.
Onder gezin wordt verstaan :
1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ;
2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar
verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er
samenleven.
In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van
binnenlandse zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende
het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één
gezin uit :
a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd
zijn,
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden,
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven.
B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan :
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft,
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is
samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door
verwantschap verbonden zijn.

Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit
zowel de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke
personen.
Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het
gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het
gezin betreffen.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar.
De belasting is bepaald op 22,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op
41,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
Art. 5 –
§1
A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van
het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie
(leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of
gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.
B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet
van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op
basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met
uitzondering van diegene die overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A)
volledige vrijstelling van de belasting kunnen bekomen, wordt het tarief vastgesteld op
18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 33,00 euro voor de
gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
§2

Voor zover het recht niet automatisch werd toegekend, dient elke aanvraag om
ontheffing of vermindering op grond van §1, binnen de drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet,
schriftelijk te worden aangevraagd bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen,
dienst provinciebelastingen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag
moet voorzien zijn van de nodige bewijzen.
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Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel
beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige.
Art. 7 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 8 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het
provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in
toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.
Art. 9 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval,
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-westvlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift
worden aanzien.
Art. 10 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst
van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan
de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in
te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie
worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk
exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen
op de inkomsten betreffen.
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Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019.
Brugge, 20/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

15. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
bedrijven voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en 29
november 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR
2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43
§2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);
- artikel 90,2° van het provinciedecreet;
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de
provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);
- de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de
belastingopbrengsten de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering
van de belastingaanslagen te dekken;
- het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de
administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden
aangenomen dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke
belastingplichtige;
- het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat
op adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming met het beginsel van de
verdelende rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen;
- het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd
teneinde de provinciebelasting op bedrijven te berekenen;
- de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die verscheidenheid
moet noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde categorieën. De normen van
een belasting kunnen niet worden aangepast naargelang de eigenheid van elk individueel
geval. Er kan niet voor elk soort bedrijf (elk met hun eigen en meest uiteenlopende
kenmerken) worden voorzien in een specifieke belastingregeling;
- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk
verantwoorde differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het
verschil in tarifering;
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- Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk
productiemiddel aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager
rendement per vierkante meter oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood aan
grotere oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen
realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de doelstelling van een evenwichtige
spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en tuinbouwbedrijven hun
weilanden en cultuurgronden niet te belasten;
- het voorstel van de deputatie ;

BESLUIT :
Artikel 1 –
§1
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste
van de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1
januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie :
 een vrij beroep (inclusief stagiairs) of een zelfstandige activiteit uitoefenen;
 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere
economische activiteit uitoefenen.
§2

Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTWnummer en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als
een beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel.

Art. 2 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke
activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
Art. 3 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare
oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op :





forfaitair 107,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²;
voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²;
voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²;
de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar.

Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte, zowel
bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de
bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de
aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben
met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating.
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden :
a.
b.

voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond;
bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden.

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging
te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.
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Art. 5 §1
Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden
uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van
het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst
provinciebelastingen.
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat
bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de
verzending ervan.
§2

De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen.
Dit formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan
de aanslag zal worden gevestigd.

§3

Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn
vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een
periode van één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van
wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur WestVlaanderen, dienst provinciebelastingen.
Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of
onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier
‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen naar het provinciebestuur van WestVlaanderen, dienst provinciebelastingen.

§4

Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd
binnen de in §3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende
aangifte.
Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet
tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve
verbeteringen aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende
aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn
en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 16 van toepassing.

§5

Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de
belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige
formulieren aanvragen.

§6

Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij
informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de
integriteit van de elektronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan
de belastingplichtige.
Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct
ingediende papieren aangifte of aangifte van wijziging.

Art. 6 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één
of meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of
die één of meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit
eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
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Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel
beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige.
Art. 9 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de
belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de
kohieren worden opgenomen.
Art. 10 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met
gewone aanslagen.
Art. 11 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van
het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in
toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.
Art. 12 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van
verval, worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-westvlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig
bezwaarschrift worden aangezien.
Art. 13 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de
ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn
bedraagt negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is
gevestigd.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen
maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door
een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 14 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de
deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient
bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
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Art. 15 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 16 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 §1 bepaalde termijn, of in geval van
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege
aangeslagen worden overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld
decreet van 30 mei 2008.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:
 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding;
 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 25,00
euro;
 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 55,00
euro;
 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een
minimum van 105,00 euro.
Art. 17 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019.
Brugge, 29/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

16. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
tweede verblijven voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op
21 en 29 november 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE
VERBLIJVEN VOOR 2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel
43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);
- artikel 90, 2° van het provinciedecreet;
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de
provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);
- het voorstel van de deputatie
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BESLUIT:
Artikel 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op
de tweede verblijven.
Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder
of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor
bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s,
weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet
ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Worden niet als tweede verblijf beschouwd:
-

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

Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer
het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt
ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een WestVlaamse gemeente.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd
door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd.
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 124,00 per tweede verblijf.
Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige
op 1 januari van het aanslagjaar verschuldigd.
Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede
verblijf niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de
belastingplichtige, uit eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst
provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen.
Art. 7 – De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel
beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige.
Art. 8 - De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen,
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden
opgenomen.
Art. 9 – Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van
het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in
toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.
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Art. 10 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van
verval, worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-westvlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig
bezwaarschrift worden aanzien.
Art. 11 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de
ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden
kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een
vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Art. 12 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de
deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient
bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden.
Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 14 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019.
Brugge, 29/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

77

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 2018

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
17. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
jachtverloven en jachtvergunningen voor 2019 (Provincieraad 20 november
2018, voortgezet op 21 en 29 november 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN
EN JACHTVERGUNNINGEN VOOR 2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43
§2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie
in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);
- het voorstel van de deputatie;

BESLUIT :
Artikel 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10
% van de gewestbelasting voor :
a) de verloven geldig alle dagen ;
b) de verloven alleen 's zondags geldig ;
c) de jachtvergunningen.
Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2019.
Brugge, 20/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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18. Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor 2019 (Provincieraad 20 november 2018, voortgezet op 21 en
29 november 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE HEFFING VAN 186,22
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43
§2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen;
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd
bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;
- artikel 464/1, 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de
provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);
- op voorstel van de deputatie;

BESLUIT :
Artikel 1 : Het aantal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de
provincie, wordt voor de onroerende voorheffing op honderdzesentachtig komma
tweeëntwintig (186,22) vastgesteld.
Art. 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2019.
Brugge, 29/11/2018
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 25 januari 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 januari 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Wijziging van het raadsbesluit van 26 december 2016 tot vaststelling van het
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van
het managementteam is gekoppeld

3.

Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit InfraxWest, en van de modaliteiten van deze uittreding

4.

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen in de
bestuursorganen van EGTS Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai

5.

Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het domein Raversyde in Oostende

6.

Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het provinciaal gedeelte van het
Zwin Natuur Park in Knokke-Heist

7.

Voorlopige vaststelling van de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Waregem – herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)

8.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg Kasteelpark domein ’t
Hooghe te Kortrijk

9.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van enkelrichtingsfietspaden langs
de Gitsbergstraat te Hooglede

10.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken : aanleg van fietsvoorzieningen langs de
Woestenseweg / Poperingestraat te Vleteren (2de fase)

11.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van levering: duurzaam aankopen van pc's, laptops en
schermen (voor een periode van 4 jaar) voor de provincie West-Vlaanderen en
voor het autonoom provinciebedrijf Westtoer

12.

De aanstelling van een bedrijfsrevisor voor Monumentenwacht West-Vlaanderen
apb

13.

Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van de POM WestVlaanderen

14.

Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van TUA West
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20. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 22 februari 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 februari 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van de WIV van 28 maart 2018 en bepalen van het stemgedrag
m.b.t. de voorgestelde agendapunten

3.

Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot
goedkeuring van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de
raadscommissies

4.

Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
(PROCORO)

5.

Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden langs de Zwaanbeek te
Torhout

6.

Verlenen van machtiging tot uitbreiding van de erfpacht betreffende het Zeebos
te Blankenberge

7.

Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond voor het verwezenlijken van
een fietsverbinding en het verleggen van de Moubeek in open profiel te Torhout

8.

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond ter uitbreiding van de
verbinding met de Damse Vaart

9.

Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

10.

Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
water-beheersingswerken op de Gaverbeek te Torhout

11.

Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken : aansluiten droogweerafvoer op openbaar afvoerstelsel Renovatie hoeve provinciedomein IJzerboomgaard

12.

Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van levering : Batterij Aachen: deel 1 Scenografie - deelopdracht 1A:
scenografische elementen uit beton

13.

Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse educatieve
belevingselementen Zwin Natuur Park

18.

Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2017
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)

19.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP De Sol (Blankenberge)
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21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 22 maart 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 maart 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot
goedkeuring van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de
raadscommissies

3.

Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 betreffende
de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van
het Fietsfonds

4.

Wijziging van het reglement inzake de tweede pensioenpijler voor het
contractueel provinciepersoneel

5.

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek SintSalvator in Brugge

6.

Verlenen van machtiging tot verkoop van restpercelen langs de Frontzate te
Diksmuide

7.

Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Ieper ter uitbreiding van het
provinciedomein Gasthuisbossen

8.

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Heuvelland ter
uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg

9.

Verlenen van machtiging tot aankoop van een parking voor de bezoekers van
het provinciedomein De Gavers te Harelbeke

10.

Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst ter verbreding
en herprofilering van de Steenbeek

11.

Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de erfpachtakte betreffende
gebouwen en bijhorende grond gelegen in het provinciedomein de
Ijzerboomgaard te Diksmuide

12.

Verlenen van machtiging tot het verlengen van de concessieovereenkomst d.d.
17 januari 1973 betreffende luchthavengronden gelegen in het vliegveld
Kortrijk-Wevelgem

13

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht voor werken: gecontroleerd overstromingsgebied op de
Blekerijbeek en de Zwartegatbeek te Pittem

15

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Groene As Guldensporenpad – Structureel
onderhoud fietssnelweg Zwevegem-Kortrijk

16

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Oostende – aanleg van fietsvoorzieningen
langs de Zandvoordestraat
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17

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel op het provinciedomein Tillegem

18

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze

19

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H.
Amandus in Kortrijk

20

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Konstantijn en Helena in Brugge

21

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH.
Kyrillos en Methodios in Oostende

22

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H.
Johannes de Theoloog in Oostende

23

Advies geven over de jaarrekening 2017 van de islamitische
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem

24

Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
provincie, het In Flanders Fields Museum vzw en de Universiteit Gent, met
betrekking tot de verlenging van het centrum voor historische en archeologische
luchtfotografie (CHAL)

22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 26 april 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 april 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019

3.

Kennisgeving van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid

5.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering van imog op 15 mei 2018 en bepaling van het
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

6.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering, van imewo op 18 juni
2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de
voorgestelde agendapunten

7.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering van Infrax-West op 26 juni 2018 en bepaling van
het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde
agendapunten
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8.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van Gaselwest op 25
juni 2018 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten

9.

Definitieve vaststelling van het PRUP Molsten - Wielsbeke

10.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie)

11.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: restauratie buitenschil kasteel, saneren
stookplaats en restauratie tuinpaveljoentjes in het Provinciaal Domein
d'Aertrycke

12.

Aanstelling van de nieuwe omgevingsambtenaren in het kader van de nieuwe
omgevingswetgeving

13.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken: vernieuwen tentoonstelling en verbouwingswerken - lot
meubelwerk op maat Natuurbelevingscentrum de Duinpanne te De Panne

14.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: integraal waterproject - gecontroleerd
overstromingsgebied op de Maalbeek te Anzegem

15.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs
de spoorlijn Roeselare/Beveren

16.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Avelgem, aanleg van fietssnelweg op het
Guldenspoorpad tussen de Kouterlosstraat en het stationsplein, en tussen de
Doorniksesteenweg en de Schelde

17.

Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst ter verbreding
en herprofilering van de Steenbeek

18.

Verlenen van machtiging tot aankoop van de beekvallei in het Warandepark te
Heuvelland

19.

Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector
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23. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 24 mei 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 24 mei 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017

3.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 29 mei 2018 en
bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten

4.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV
van 27 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten

5.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering van Infrax West op 26 juni 2018 en bepaling van
het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde
agendapunten

6.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van
WVI op 24 mei 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

7.

Goedkeuren van de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de
statiegeldalliantie

8.

Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling voor het
provinciepersoneel

9.

Goedkeuren van de wijziging van het arbeidsreglement

10.

Goedkeuren van de jaarrekening van APB VONK

11.

Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van het kasteel ’t Hooghe en
het in gebruik geven van de parking 't Hooghe te Kortrijk

12.

Verlenen van machtiging tot het in huur nemen van een deel van een gebouw te
Kortrijk ten behoeve van het streekhuis Zuid West-Vlaanderen

13.

Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de aanleg van de
nieuwe verbindingsgracht naar de Gaverbeek te Torhout

14.

Verlenen van machtiging tot vestiging van een opstalrecht, erfpacht en
erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van het provinciedomein
Wallemote-Wolvenhof

15.

Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van een ondergrondse DWA-leiding in eigendom van de Stad
Diksmuide ten voordele van het provinciedomein IJzerboomgaard te Diksmuide

16.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken: vervangen zinken dak door groendak Bestuursgebouw
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17.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Zwevegem, aanleg van fietssnelweg door
de site Leanderhof

25.

Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen
voor de algemene vergadering van imewo op 18 juni 2018 en bepaling van het
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

24. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 21 juni 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 21 juni 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019

3.

Wijziging van het raadsbesluit van 25 januari 2018 tot vaststelling van het
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van
het managementteam is gekoppeld

4.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
Gaselwest van 25 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot
de voorgestelde agendapunten

5.

Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW, van
de overeenkomst houdende de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit
TMVW en de verdere samenwerking inzake project Olympiabad

7.

Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de
bestuurders van Westtoer apb

8.

Voorlopige vaststelling van het PRUP Torhout-Noord

9.

Definitieve vaststelling van het PRUP Bellewaerde (herziening)

10.

Definitieve vaststelling PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem

11.

Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het Provinciaal Technisch
Instituut (PTI) – Kortrijk

12.

Kennisnemen van de jaarrekening 2017 van Inagro vzw

13.

Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Blauwhuisbeek te Oostkamp (Hertsberge)

14.

Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Maalbeek WL8.8 te Anzegem

15.

Verlenen van machtiging tot verwerven van ruilgronden voor de herinrichting
van de Cantelmolinie

16.

Verlenen van machtiging tot vervreemding van een restperceel langs de Groene
62 te Torhout
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17.

Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge voor de uitbreiding
van het provinciedomein Tillegembos

18.

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen te Torhout voor de
uitbreiding van het provinciedomein d' Aertrycke en het creëren van toegang tot
het domein via de Wijnendalestraat

19.

Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de gebruiksovereenkomst d.d. 5
december 2013 tussen de provincie en Inagro

20.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken:
renovatie HS-cabine in het Wereldhuis te Roeselare

21.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: provinciedomein de Palingbeek - opdracht
munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande omgevingswerken op de
site van voormalige hoeve Lierman

22.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: aanleggen van een gecontroleerd
overstromingsgebied op de Slijpebeek te Zwevegem

23.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: waterbeheersingswerken De Moeren &
Speievaart – Bouwen van een pompstation te Veurne

24.

Kennisname van de jaarrekening en van het jaarverslag 2017 en van de
begroting 2018 van TUA WEST

25.

Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de
bestuurders van de POM West-Vlaanderen

26.

Advies geven over de begroting 2019 van de Instelling Morele Dienstverlening –
West-Vlaanderen

27.

Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2018 van de Instelling Morele
Dienstverlening – West-Vlaanderen

28.

Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en het commissarisverslag van
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb

29.

Goedkeuren van de eerste budgetwijziging van 2018 en van het meerjarenplan
van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
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25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 27 september 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 september 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2018 en van het
meerjarenplan 2014-2019

3.

Goedkeuren van de vervanging van een vertegenwoordiger in de
bestuursorganen van diverse organisaties, verenigingen, adviesorganen en
overlegstructuren

4.

Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013 tot het
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van
autonome provinciebedrijven, provinciale externe agentschappen in
privaatrechtelijke vorm, verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin
de provincie deelneemt, voor wat betreft de Raad van Bestuur (bestuurlijke
geleding) van HOWEST

5.

Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal
Archief

6.

Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IMOG en
van de modaliteiten van deze uittreding

7.

Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IKWV en
van de modaliteiten van deze uittreding

8.

Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid

9.

Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden in Pervijze

10.

Akte nemen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap
Assounah te Desselgem

11.

Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos
en Methodios in Oostende

12.

Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Kyrillos en Methodios in Oostende

13.

Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende

14.

Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena in Brugge

15.

Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus in Kortrijk

16.

Goedkeuren van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

17.

Goedkeuren van de vernieuwing van de provinciale Minaraad
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18.

Goedkeuren van het besluit tot gedeeltelijke herziening van het provinciaal
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen en de opmaak van een Beleidsplan
Ruimte West-Vlaanderen

19.

Goedkeuren van het provinciale besluit tot goedkeuring van een nieuw
provinciaal mobiliteitscharter met het Vlaams gewest

20.

Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2018-2019 van de
kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator

21.

Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek SintSalvator

22.

Akte nemen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator

23.

Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge in functie van het
creëren van een nieuwe fietsverbinding

24.

Verlenen van machtiging tot de verkoop van restpercelen langs de Frontzate te
Diksmuide

25.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een dubbelrichtingsfietspad
langs de Rembertstraat te Zedelgem

26.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: herinrichting van het provinciedomein De
Koolhofput te Nieuwpoort-Koksijde
27.
28.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: herstel paden in het provinciedomein
Bulskampveld te Beernem
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken: leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op
de site Inagro

29.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: integraal waterproject: aanleggen van een
gecontroleerd overstromingsgebied op de Roobeek (Ardooie) t.h.v. de
Meersenstraat en de Poerbusstraat

30.

Verlenen van machtiging tot de aankoop van een perceel grond te Zedelgem
voor de aanleg van een wandelpad tussen het waterspaarbekken en het
Merkemveld

31.

Verlenen van machtiging tot het verkopen en ruilen van restpercelen langs de
Stroroute te Zonnebeke

32.

Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het
provinciedomein Sterrebos
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33.

Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door diverse
bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de
uitoefening van hun mandaat en het beleid

26. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 25 oktober 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 oktober 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
2.

Goedkeuren van het ontwerp van de statutenwijziging van de Vereniging van de
Vlaamse Provincies

3.

Goedkeuren van de onderhandelde principes voor de uittreding van de provincie
West-Vlaanderen uit de West-Vlaamse Intercommunale

4.

Verlenen van machtiging tot aankoop en ruil van gronden te Roeselare, ten
voordele van Inagro, voor de aanleg van proefvelden

5.

Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper, ter
uitbreiding van het domein de Gasthuisbossen en voor het aanleggen van
wandelverbindingen en boswandelpaden

6.

Verlenen van machtiging tot aankoop van een strook weiland te Ieper ter
uitbreiding van het provinciedomein De Palingbeek

7.

Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding van
het domein Fort van Beieren

8.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van parking Kasteeldreef Gemeente Heuvelland

9.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: herinrichting Egemstraat en omgeving te
Pittem

10.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: interieurrestauratie kapel en plafond
traphal in het Bisschopshuis te Brugge

12.

Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking) voor de opdracht van werken:
herinrichten van het Tolhuis naar ondernemerscentrum: fase 1: lot 1 aanpassen
binnenafwerking en elektriciteit en lot 2: hvac en sanitair van de 2e en 3e
verdieping

13.

Goedkeuren van de tweede wijziging van het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs
in het kader van het landinrichtingsproject Bulskampveld

14.

Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H.
Johannes de Theoloog in Oostende

15.

Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de
Theoloog in Oostende
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16.

Goedkeuren van de budgetwijziging 2-2018 van Monumentenwacht WestVlaanderen apb

27. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 20 november 2018, voortgezet
op 21 en 29 november 2019)
In de vergadering van de provincieraad dd. dinsdag 20 november 2018 met voortzettingen op
21/11/2018 en 29/11/2018 zijn de volgende beslissingen genomen:
2.

Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019

3.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van
WVI op 20 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

4.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van
imog op 18 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

5.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van
Leiedal van 18 december 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten

6.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de algemene vergadering in buitengewone
zitting van imewo op 13 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van
deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

7.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de algemene vergadering IKWV op 19
december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger
m.b.t. de voorgestelde agendapunten

8.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiden van een vertegenwoordiger namens
de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van
Infrax West op 3 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten

9.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest van 17 december
2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

10.

Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting
voor 2019

11.

Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
bedrijven voor 2019

12.

Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
tweede verblijven voor 2019
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13.

Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
jachtverloven en jachtvergunningen voor 2019

14.

Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor 2019

15.

Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van Westtoer apb

16.

Verlenging van de termijn van het definitief vaststellen van het PRUP van het
strategisch projectgebied de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge)

17.

Definitief vaststellen van het PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie)

18.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp van het PRUP Rechteroever Nieuwpoort
(Nieuwpoort)

19.

Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van het APB Vonk

20.

Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van Inagro vzw

21.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse
Landmaatschappij voor de lokale grondenbank stroomgebied Heulebeek

22.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten:
opdracht van architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op de
werken : verbouwing en inrichting van de Hoeve Walle voor het realiseren van
klassen en leerplekken voor studenten PTI - campus Wetenschap & Groen
Kortrijk

23.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van levering: vernieuwen tentoonstelling - lot realisatie
van de scenografie en de exhibits van de educatieve tentoonstelling - Duinpanne

24.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten:
aanstelling van een dienstverlener inzake de uitvoering van en de rapportering
over het archeologisch vooronderzoek periode 2019-2020

25.

Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (lot 1: vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en lot 2:
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken: nieuwbouw conciërgewoning Bioloods in het proefbedrijf
biologische tuinbouw op de site Inagro

26.

Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden te Ardooie in functie
van het PRUP 't Veld
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27.

Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Harelbeke / Deerlijk ter
bestendiging van de wettelijke afstand van hoogstambomen ten opzichte van de
eigendomsgrens

28.

Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van de POM

29.

Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van Monumentenwacht apb

30.

Kennisgeving van de rapportering van het actuarieel en financieel verslag m.b.t.
de 1ste en 2de pensioenpijler

31.

Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van TMVW van 21 december 2018 en
bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten

28. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 6 december 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 06 december 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
4.

Besluit van de provincieraad tot vaststelling van de rangorde van de
provincieraadsleden

7.

Besluit van de provincieraad tot wijziging van het huishoudelijk reglement van
de provincieraad van West-Vlaanderen

7.1.

Besluit van de provincieraad tot oprichting van vier raadscommissies

8.

Besluit van de provincieraad betreffende de samenstelling van het bureau van
de provincieraad

29. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 20 december 2018
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 20 december 2018 werden volgende
beslissingen genomen:
1.

Installeren van een provincieraadslid

4.

Goedkeuren van de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies

5.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure)
betreffende de opdracht van werken: Brugge – Noorweegse Kaai – Damse Vaart
– aanleg van fiets-straat en wandelvoorzieningen langs de Noorweegse
Kaai/Fortbekeweg – 1e fase

6.

Goedkeuren van de contractsvoorwaarden voor de renovatie van de
hoogspanningscabine in het provinciaal domein Raversyde

7.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van
levering voor de aankoop van topografische meettoestellen voor de meetploeg
van de dienst Contracten Overheidsopdrachten en Patrimonium (provinciehuis
Boeverbos)
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8.

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de
opdracht van werken: bouwen van een onbemand infopunt lot 2 : bovenbouw in
het Provinciedomein De Palingbeek

9.

Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van
waterleiding op het domein van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk

10.

Advies geven over de tweede begrotingswijziging 2018 van Instelling Morele
Dienstverlening West-Vlaanderen

11.

INFOPUNT
Kennisname van het evaluatierapport interne controle (Interne Controlecyclus
2018-2019)
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