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BEKENDMAKINGEN
2. Omzendbrief betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten
Dienst en referte: COOP
Brugge, 4 maart 2019
Aan de lokale besturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding wordt u meegedeeld dat de omzendbrief over "De verplichte
toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten" op 14 februari
2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad.
Met de meeste hoogachting,
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur
3. Consulaten: ereconsul van Roemenië
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2019-ID
Brugge, 25 februari 2019.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Joeri Gustaaf BEUREN benoemd is tot
Ereconsul van Roemenië met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen.
De gemeentebesturen worden verzocht de heer Beuren in de uitoefening van zijn functie
maximaal te ondersteunen.
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
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4. Consulaten: ereconsul van de Republiek Kazakhstan
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2019-ID
Brugge, 25 februari 2019.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Joseph J. LEBON benoemd is tot
Ereconsul van de Republiek Kazakhstan met als consulair ressort het Vlaams Gewest.
De gemeentebesturen worden verzocht de heer Lebon in de uitoefening van zijn functie
maximaal te ondersteunen.
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
5. Consulaten: ereconsul van de Republiek Gambia
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2019-ID
Brugge, 25 maart 2019.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Peter DE ROO benoemd is tot Ereconsul
van de Republiek Gambia met als consulair ressort het Vlaams Gewest.
De gemeentebesturen worden verzocht de heer De Roo in de uitoefening van zijn functie
maximaal te ondersteunen.
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
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6. Consulaten: ereconsul van de Republiek van Kirgistan
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2019-ID
Brugge, 4 april 2019.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Patrick MASELIS benoemd is tot
Ereconsul van de Republiek van Kirgistan met als consulair ressort het Vlaams Gewest.
De gemeentebesturen worden verzocht de heer Maselis in de uitoefening van zijn functie
maximaal te ondersteunen.
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
7. Te Deum op 21 juli 2019 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag
Dienst en referte: Algemeen Secretariaat Gouverneur West-Vlaanderen — Kab.Gouv-2019-Te
Deum/juli
Brugge, 3-juni 2019
Aan de Gemeentebesturen
Mevrouwen
Mijne Heren
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op 21
juli aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal
gezongen worden.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.
Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
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PROVINCIALE REGLEMENTEN
8. Wijzigen van het provinciaal reglement van 22 december 2014 betreffende de
financiële ondersteuning in het kader van een bezoek aan herinneringsplaatsen
WOI in West-Vlaanderen (Provincieraad 24 januari 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT BETREFFENDE DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN
EEN BEZOEK AAN HERINNERINGSPLAATSEN WOI IN WEST-VLAANDEREN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN verwijst naar volgende
rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke
overwegingen :
-

-

-

het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang
omwille van bovenlokale taakbehartiging) en en 42 §2 (bepalen van het beleid van de
provincie);
de wet van 14 november 1983 betreffende ‘de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen’;
het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elk vorm van
provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005, en latere
wijzigingen;
het besluit van de provincieraad dd. 22 december 2014 houdende de vaststelling van het
provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning van de
onderwijsinstellingen, initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord
nemen in het kader van een bezoek aan herinneringsplaatsen rond WOI in WestVlaanderen;
het actieplan: 2019170044 – uitbouwen van een gecoördineerd flankerend
onderwijsbeleid in West-Vlaanderen, waarbij onder actie 2019170435 –
herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen
in armoede via een tegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten
de meerjarige verbintenis op ramingnummer 2019170760;
het voorstel van de deputatie;

BESLUIT:
Artikel 1:
Artikel 2 van het besluit van de provincieraad dd. 22 december 2014 houdende de vaststelling
van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader van een
bezoek aan herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen wordt vervangen door:
Het reglement treedt in werking op 23 december 2014 en wordt opgeheven na uitbetaling van
alle financiële tussenkomsten in dit kader en dit ten laatste op 31 maart 2020.
Art. 2:
In het reglement wordt in artikel 7, punt 7.6. de laatste zin vervangen door:
Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in de provincieraad in werking en is van
toepassing op
bezoeken aan de herinneringsplaatsen tussen 1 februari 2015 en 31 december 2019.
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Art. 3:
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Brugge, 24/01/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

9. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot
goedkeuring van de oprichting van het provinciaal platform
volwassenenonderwijs (PPVWO) en provinciaal strategisch overlegforum
levenslang leren en levensbreed leren (LLL) en aanduiding van de
vertegenwoordiging provincie (Provincieraad 28 februari 2019)
WIJZIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 24 MAART 2016 TOT
GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING VAN HET PROVINCIAAL PLATFORM
VOLWASSENENONDERWIJS (PPVWO) EN PROVINCIAAL STRATEGISCH
OVERLEGFORUM LEVENSLANG LEREN EN LEVENSBREED LEREN (LLL) EN
AANDUIDING VAN DE VERTEGENWOORDIGING PROVINCIE
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke
bepalingen en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet van 9 december 2005 en later wijzigingen, inzonderheid artikelen 2 en
193;
- de krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in
de provincie West-Vlaanderen, zoals onder meer toegelicht in de 3de raadscommissie op 13
oktober 2015;
- het in de praktijk gegroeide gebruik van de hantering van de benaming “provinciaal forum
volwasseneneducatie (Levenslang Leren)” in plaats van “Provinciaal Strategisch
Overlegplatform Levenslang en Levensbreed Leren”;
- op voorstel van de deputatie.
BESLUIT
Artikel 1: § 1. Het opschrift van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot
goedkeuring van de oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en
provinciaal strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding
van de vertegenwoordiging provincie wordt vervangen door wat volgt: het besluit van de
provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de oprichting van het provinciaal
platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal forum volwasseneneducatie
(Levenslang Leren).
§ 2. In het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de
oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal
strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding van de
vertegenwoordiging provincie worden de woorden “provinciaal strategisch overlegforum
levenslang leren en levensbreed leren (lll)” vervangen door de woorden “provinciaal forum
volwasseneneducatie (Levenslang Leren)”.
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Art. 2: Artikel 11 van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring
van de oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal
strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding van de
vertegenwoordiging provincie wordt opgeheven.
Art. 3: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.
Brugge, 28/02/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

10. Wijzigen van het provinciaal reglement 'Coöperaties en producentenorganisaties
in de land- en tuinbouwsector' (Provincieraad 28 februari 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGEN VAN HET PROVINCIAAL
REGLEMENT ‘COÖPERATIES EN 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:
Artikel 1:
Het provinciaal reglement ‘Coöperaties en Producentenorganisaties in de Land- en
Tuinbouwsector’, zoals goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018, wordt gewijzigd
als volgt:
-

Artikel 1 Doelstelling: de zin “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.” wordt vervangen door de zin “De doelstelling
van dit reglement bestaat er in om via een projectsubsidie de werking van
landbouwcoöperaties, tuinbouwcoöperaties, land- en tuinbouwcoöperaties, en
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector te versterken.”
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-

Artikel 2 Toepassingsgebied: de eerste zin in de eerste alinea “Voor subsidies in het
kader van het reglement komen in aanmerking: coöperatieve vennootschappen en/of
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector.” wordt vervangen door de zin
“Voor subsidies in het kader van het reglement komen in aanmerking:
landbouwcoöperaties, tuinbouwcoöperaties, land- en tuinbouwcoöperaties, en
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector.”

-

Artikel 4 Basisvoorwaarden: de eerste voorwaarde “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 % WestVlaamse land- en tuinbouwers” wordt vervangen door de voorwaarde “de aanvrager is
een landbouwcoöperatie, tuinbouwcoöperatie, land- en tuinbouwcoöperatie of een
producentenorganisatie in de land- en tuinbouwsector met zetel in de provincie WestVlaanderen, of het aantal leden van de coöperatie of producentenorganisatie dat zijn
activiteiten uitoefent op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, en niet in
een ander daarmee vergelijkbaar territorium, is procentueel het grootst”.

Artikel 2:
De wijzigingen vermeld in artikel 1 van dit besluit treden onmiddellijk in werking.
Brugge, 28/02/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

11. Goedkeuren van de wijziging van de jurysamenstelling van het
subsidiereglement "Grensoverschrijdende uitwisselingen" (Provincieraad 25
april 2018)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDEN UITWISSELINGEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen

-

De artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet

-

Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven,
goedgekeurd bij besluit van provincieraad van 29 april 1999

-

Het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservervorming door subsidietrekkers

-

Het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere
wijzigingen
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-

Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende uitwisselingen,
goedgekeurd bij besluit van provincieraad van 27 november 2008 en gewijzigd bij besluit
van de provincieraad van 23 juni 2011 en van 25 april 2013 en opgeheven op 31/12/2016

-

Het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen, goedgekeurd
bij besluit van provincieraad van 22 september 2016 en van toepassing sinds 1/1/2017.

-

Het besluit van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de
verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening
voorleggen

-

De provinciale beleidsnota’s in dit verband

-

het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Artikel 1
De provincieraad keurt de wijziging aan het provinciaal subsidiereglement voor
grensoverschrijdende uitwisselingen goed:
Artikel 5 §1 van het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen
dd. 22/09/2016 wordt vervangen als volgt:
§1 Een externe commissie geeft advies over de projecten. Deze adviescommissie bestaat uit
representatieve experten uit het Vlaamse onderwijsveld en vertegenwoordiging uit de
bevoegde dienst. Ze wordt samengesteld door de deputatie. De adviescommissie 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.
De deputatie neemt de definitieve beslissing, rekening houdend met de adviezen van de
commissie en het beschikbare budget.
Art. 2
De Provincieraad keurt de gecoördineerde tekst van het reglement goed.
Brugge, 25/04/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

12. Provinciaal reglement betreffende het jeugdkamperen in de provinciedomeinen
(Provincieraad 25 april 2019)
GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT
BETREFFENDE HET JEUGDKAMPEREN IN DE PROVINCIEDOMEINEN
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §3
het politiereglement van 1 juni 2018 betreffende het openbaar domein in beheer van de
provincie West-Vlaanderen
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-

het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, zoals gewijzigd bij de
decreten van 10 maart 2017 en 8 juni 2018
het provinciaal reglement betreffende jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13
juni 2013
de noodzaak tot aanpassing van de geldende regelgeving op basis van de ervaring met
de uitbating op de bestaande jeugdkampeerterreinen
de inrichting van een nieuwe kampeerzone in het provinciedomein IJzerboomgaard
de afschaffing van de bevoegdheid welzijn na de interne staatshervorming en de
overdracht van het beheer van de jeugdkampeerterreinen naar de groendienst
het besluit van deputatie van 3 mei 2018 m.b.t. het jeugdkamperen in provinciedomein
Tillegembos
het advies van 4 februari 2019 van de provinciale minaraad
het voorstel van de deputatie

-

BESLUIT:
Artikel 1: Doelstelling
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna ‘de Provincie’ genoemd,
jeugdgroepen de kans geven om te kamperen door middel van tenten op specifiek daartoe
bestemde terreinen in bepaalde provinciedomeinen. Deze terreinen worden hierna
‘jeugdkampeerweides’ genoemd.
Art. 2: Doelgroep
Volgende jeugdgroepen kunnen gebruik maken van de jeugdkampeerweides in de
provinciedomeinen:
-

lokale jeugd- en jongerenbewegingen en hun landelijke en provinciale koepels
andere vormen van landelijk, provinciaal en lokaal jeugdwerk zoals
mutualiteitsorganisaties, vakantieorganisaties en jeugdhuizen
jeugdsportclubs en sportverenigingen met een jeugdwerking
scholen, met uitzondering van instellingen voor volwassenonderwijs
instellingen voor bijzondere jeugdzorg
medisch pedagogische instellingen voor de jeugd

Voornoemde lijst is limitatief. Dit houdt in dat organisaties die niet tot minstens één van de
categorieën van deze lijst behoren geen gebruik kunnen maken van de jeugdkampeerweides.
Dit is ook het geval voor natuurlijke personen.
Art. 3: Jeugdkampeerweides
§1
Het jeugdkamperen wordt enkel toegestaan op de door de deputatie specifiek
aangewezen jeugdkampeerweides. Volgende terreinen zijn hiervoor aangewezen:
-

Bulskampveld: weide naast parking Driekoningen: capaciteit 50 personen
De Gavers: weide bij het arboretum aan de Meersstraat: capaciteit 25 personen
De Palingbeek: weide achter hoeve Hagereke: capaciteit 50 personen
Tillegembos: weide naast cafetaria de Trutselaar: capaciteit 25 personen
IJzerboomgaard: ingerichte kampeerweide centraal in het domein: capaciteit 120
personen

§2
De deputatie kan om gemotiveerde reden steeds het gebruik van een terrein als
jeugdkampeerweide tijdelijk (bv. bij werken,…) of permanent (bv. omwille van meer geschikte
alternatieve locatie in het zelfde domein,…) stopzetten.
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Bij tijdelijke stopzetting wordt tegen dezelfde voorwaarden inzake prijs, capaciteit en periode
een alternatieve locatie aangeboden aan de jeugdgroepen die reeds een goedkeuring
ontvingen voor de beslissing tot stopzetting, tenzij dit om veiligheidsredenen of overmacht
niet mogelijk is (bv. afsluiten van de domeinen bij acuut brandgevaar, …).
Art. 4: Periodes en duurtijd van het jeugdkamperen
§1
Het jeugdkamperen wordt slechts toegelaten tijdens de paasvakantie en vanaf 25 juni
tot 31 augustus gedurende maximum 75 dagen per jaar en per jeugdkampeerweide. Per
jeugdkampeerweide wordt slechts één jeugdgroep terzelfder tijd toegelaten, met uitzondering
van de kampeerweide in IJzerboomgaard die hiervoor ingericht is.
§2
De maximale duur van het kamp wordt beperkt tot veertien nachten, op- en
afbouwdagen inbegrepen.
§3
De minimale duur van het kamp bedraagt in de zomervakantie 6 nachten en in de
paasvakantie 2 nachten.
Art. 5: Kostprijs en waarborg
§1
Er wordt onafhankelijk van het aantal gasten een forfaitair bedrag aangerekend per
jeugdkampeerweide per gereserveerde nacht. Voor Bulskampveld, De Gavers, De Palingbeek,
en Tillegembos bedraagt het tarief 30 euro per nacht. Voor IJzerboomgaard bedraagt het
tarief 60 euro per nacht.
§2
Bovenop het forfaitaire tarief per nacht wordt een reservatieborg en waarborg voor
mogelijke schade aan het domein en de domeininfrastructuur aangerekend. Deze borg
bedraagt 200 euro voor Bulskampveld, De Gavers, De Palingbeek, en Tillegembos en 300
euro voor IJzerboomgaard.
Art. 6: Procedure
§1
Ten vroegste één jaar voorafgaand aan de begindatum van het kamp en uiterlijk 8
weken voor het ingaan van het kamp doet de verantwoordelijke van de jeugdgroep een
aanvraag bij de provinciale groendienst via het beschikbare aanvraagformulier. De aanvraag
is slechts ontvankelijk indien alle velden op dit formulier correct en volledig ingevuld zijn. Op
basis van het aanvraagformulier beslist de provinciale groendienst over de aanvraag.
§2
Uiterlijk binnen de 2 weken na de goedkeuring betaalt de jeugdgroep de
reservatiewaarborg aan de provincie. Pas na storting van de borg wordt de reservatie
definitief. Indien de reservatie na storting van de waarborg wordt geannuleerd door de
jeugdgroep wordt de waarborg niet terug gestort. Ten minste 3 weken voor de start van het
kamp dient naast de waarborg ook het volledige verschuldigde tarief gestort te zijn aan de
provincie.
§3
Uiterlijk 6 weken na het einde van het kamp wordt de waarborg terug gestort. Indien
schade vast gesteld wordt aan het domein of de domeininfrastructuur wordt het gedeelte van
de waarborg dat vereist is voor het herstel van de schade niet terug gestort. Indien het
bedrag van de schade het bedrag van de waarborg overtreft, wordt dit bedrag gefactureerd
aan de jeugdgroep.
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Art. 7: Politie- en toegankelijkheidsreglement
§1
De bepalingen van de politie- en toegankelijkheidsreglementering in het provinciaal
domein zijn integraal van kracht op het jeugdkamperen. Door het goedkeuren van de
aanvraag tot jeugdkamperen wordt gedurende de periode van het jeugdkamp vanuit de
provincie toestemming gegeven voor de volgende zaken:
-

het tussen zonsondergang en zonsopgang verblijven op de jeugdkampeerweide;
het plaatsen van tenten en tijdelijke houten constructies op het terrein van de
jeugdkampeerweide;
het gebruik maken van gasbekkens in de kooktent met toepassing van alle nodige
veiligheidsmaatregelen;
het sprokkelen van hout, enkel op plaatsen aangewezen door de plaatselijke
verantwoordelijke;
het op en af rijden tot op de jeugdkampeerweide, enkel in functie van laden en
lossen;
het ’s nachts parkeren van auto’s op de reguliere parkings van het domein.

§2
Voor overige afwijkingen op het politie- en toegankelijkheidsreglement (vb. kampvuur,
barbecue, schouwspel,…) moet steeds ten laatste 6 weken voor de start van het kamp een
toelating aangevraagd worden bij de provinciale groendienst via het online aanvraagformulier
op de website van provincie West-Vlaanderen.
Art. 8: Praktische afspraken voor, tijdens en na het jeugdkamp
§1
Per jeugdkampeerweide is een document met praktische afspraken voorhanden. Door
een aanvraag tot jeugdkamperen in te dienen verklaart de jeugdgroep zich akkoord met de
opvolging van het reglement jeugdkamperen en de praktische afspraken opgenomen in
voornoemd document.
§2
De domeinchef, zijn vervanger of een door de groendienst aangeduide plaatselijke
verantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor alle praktische aspecten van het
jeugdkamperen. Minimum 1 week voor de start van het kamp nemen de verantwoordelijken
van de jeugdgroep contact op met deze verantwoordelijke. Bij deze eerste contact name
worden de naam en contactgegevens (adres, telefoon, GSM, e-mail adres) van 2
verantwoordelijke personen van de jeugdgroep kenbaar gemaakt.
Uiterlijk op de eerste dag van het kamp wordt een gezamenlijke bijeenkomst van de
verantwoordelijke van de groendienst en de verantwoordelijken van de jeugdgroep gepland.
Deze bijeenkomst gaat door op de jeugdkampeerweide. Dan worden ter plaatse alle nodige
praktische afspraken gemaakt in wederzijds overleg.
§3
De verantwoordelijken van de jeugdgroep zorgen dat de gemaakte afspraken tijdens
het kamp strikt opgevolgd worden en staan in voor de orde en netheid tijdens de gehele duur
van hun verblijf op de kampeerweide. Tijdens de duur van het kamp is steeds minstens één
van de verantwoordelijken aanwezig op de jeugdkampeerweide of in de onmiddellijke
omgeving.
§4
Bij de beëindiging van het kamp worden de goede opvolging van de afspraken en de
staat van het terrein geëvalueerd door de verantwoordelijke van de groendienst.
Art. 9: Toezicht
§1
De jeugdgroep zelf, in het bijzonder de verantwoordelijken van de jeugdgroep, moeten
instaan voor de ordehandhaving bij de deelnemende leden. Zij zorgen ervoor dat de rust, de
stilte en het respecteren van de buren, recreanten en omwonenden gewaarborgd is.
Voorkomende problemen, schade of conflicten worden meteen gemeld aan de
verantwoordelijke van de groendienst.
§2
De leiding van de jeugdgroep moet voor de begeleiding van de activiteiten, door haar
georganiseerd, steeds instaan voor de gevormde begeleiders die in het bezit zijn van een
attest dat een voldoende kennis, attitude en vaardigheid garandeert. Minstens één van de
verantwoordelijken moet bovendien meerderjarig zijn en de andere begeleiders moeten
minstens de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben.
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§3
De bijzondere veldwachters en andere aangestelden van de provincie kunnen te allen
tijde de kampplaats inspecteren.
§4
Bij herhaaldelijke inbreuken en incidenten tijdens het kamp en na twee voorafgaande
verwittigingen kan het kamp door de bevoegde provinciale dienst vroegtijdig stopgezet
worden.
Art. 10: Verzekering en aansprakelijkheid
§1
De jeugdgroep moet beschikken over een verzekering op het vlak van burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
§2
De provincie kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, vandalisme
of diefstal.
Art. 11: Inwerkintreding
§1
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervangt het provinciaal reglement
betreffende het jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13 juni 2013.
§2
Vanaf de goedkeuring van het reglement kunnen de bepalingen m.b.t. het gebruik van
de kampeerweide in IJzerboomgaard toegepast worden door de groendienst om aanvragen
voor deze kampeerweide te behandelen die vóór 1 juli 2019 ingediend zouden worden.
§3
De aanvragen voor Bulskampveld, De Gavers, De Palingbeek, en Tillegembos die
goedgekeurd worden voor 1 juli 2019 vallen nog onder de toepassing van het provinciaal
reglement betreffende het jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13 juni 2013.
Brugge, 25/04/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

13. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor
politieke partijen, actief in de provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2011 en
het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28
maart 2019 (Provincieraad 20 juni 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR POLITIEKE PARTIJEN, ACTIEF IN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN VAN 24 MAART 2011 EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
PROVINCIERAAD VAN 28 MAART 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 en 43, § 2, 2°;
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
- de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen;
- het provinciaal reglement van 19 december 1996, inzake de controle op de aanwending van
subsidies en het toestaan van reserves door de subsidietrekkers;
- het provinciaal subsidiereglement van 24 maart 2011 voor politieke partijen, actief in de
provincie West-Vlaanderen;

19

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 2019

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
- het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 maart 2019;
- het voorstel van de deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1
In artikel 1 van het provinciaal subsidiereglement dd. 24 maart 2011 voor politieke partijen,
actief in de provincie West-Vlaanderen wordt het woord “provinciebudget” vervangen door het
woord “meerjarenplan”.
Art. 2
Artikel 3 van het provinciaal subsidiereglement dd. 24 maart 2011 voor politieke partijen,
actief in de provincie West-Vlaanderen wordt vervangen als volgt:
“De subsidie aan elke politieke partij bedraagt maximaal een evenredig deel van het daartoe
in het meerjarenplan ingeschreven krediet, naar rato van volgende verdeelsleutel:
- 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld;
- 90% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de
laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie
vormen.”
Art. 3
In artikel 5, §1 van het provinciaal subsidiereglement dd. 24 maart 2011 voor politieke
partijen, actief in de provincie West-Vlaanderen wordt het woord “augustus” vervangen door
het woord “maart”.
Art. 4
Artikel 5, §2 van het provinciaal subsidiereglement dd. 24 maart 2011 voor politieke partijen,
actief in de provincie West-Vlaanderen wordt vervangen als volgt:
“§2. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag
zoals bepaald in §1, en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor
de subsidie werd toegekend.
Art. 5
In artikel 11, 4e paragraaf, 3e streepje van het huishoudelijk reglement van de provincieraad
van West-Vlaanderen dd. 28 maart 2019 wordt het cijfer “14” vervangen door het cijfer “19”.
Art. 6
In artikel 14 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.
28 maart 2019 worden de woorden “op het provinciebudget” vervangen door de woorden “in
het meerjarenplan”.
Art. 7
Artikel 15, §1 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.
28 maart 2019 wordt vervangen als volgt:
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“§1. De toelage aan de fracties wordt vanuit het daartoe in het meerjarenplan ingeschreven
krediet als volgt samengesteld:
- 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld;
- 90% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de
laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie
vormen.”
Art. 8
In artikel 16, §2 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen
dd. 28 maart 2019 wordt het woord “augustus” vervangen door het woord “maart”.
Art. 9
In artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.
28 maart 2019 wordt §4 opgeheven.
Art. 10
In artikel 23, 1e paragraaf van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van WestVlaanderen dd. 28 maart 2019 wordt tussen de woorden “bij” en “uitnodiging” het woord “de”
gevoegd.
Art. 11
In artikel 32, 1e paragraaf van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van WestVlaanderen dd. 28 maart 2019 wordt tussen de woorden “gelegd” en “van” de woorden “of
digitaal ter beschikking gesteld” gevoegd.
Art. 12
In artikel 54, 3e lid van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van WestVlaanderen dd. 28 maart 2019 wordt de laatste zin vervangen als volgt:
“De tekst van de mondelinge vraag en de eventueel ondersteunende beelden dienen
eveneens vóór 11u van de dag van de vergadering digitaal bezorgd te worden aan de
voorzitter en aan de griffie. Er worden maximaal twee afbeeldingen ter ondersteuning van de
mondelinge vraag geprojecteerd.”
Art. 13
In artikel 57, 1e paragraaf van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van WestVlaanderen dd. 28 maart 2019 wordt het cijfer “49” vervangen door het cijfer “32”.
Art. 14
Dit besluit treed in werking op 21 juni 2019, met uitzondering van de artikelen 3, 8 en 9 die
in werking treden op 1 januari 2020.
Brugge, 20/06/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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14. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de provincie
West-Vlaanderen (Provincieraad 20 juni 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING
2018
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 en haar wijzigingen inzonderheid de
artikelen 2, 42, 43, 142, 152 en 154;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen 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 en haar wijzigingen 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 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. 23 mei 2019).

BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad keurt de jaarrekening 2018 met een resultaat op kasbasis van
103.780.569,87 euro goed.
Artikel 2:
De provincieraad keurt de jaarrekening 2018 met een balans die per 31 december 2018 afsluit
met 410.674.511,18 euro en een tekort van het boekjaar van 12.227.978,40 euro.
Brugge, 20/06/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

BIJLAGE: De jaarrekening 2018 is raadpleegbaar via de volgende link: https://www.westvlaanderen.be/sites/default/files/2019-07/Jaarrekening%202018.pdf
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15. Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement voor internationale
onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen (Provincieraad 20 juni 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR INTERNATIONALE ONDERWIJS-, STAGE- EN
ONDERZOEKSERVARINGEN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke
bepalingen en feitelijke overwegingen:
-

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van
bovenlokale taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 43
§3 (vaststellen van provinciale reglementen)

-

de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige
subsidies

-

het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers

-

het reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie van 12 mei 2005 en latere wijzigingen

-

de internationaliseringstrategie van de Provincie West-Vlaanderen, waarbij zij zich
o.m. profileert als ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt, als centrum van
kennis, expertise en onderzoek en als internationale partner
het voorstel van de deputatie

-

BESLUIT
Artikel 1:
Het provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en
onderzoekservaringen wordt goedgekeurd.
Art. 2:
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.
Brugge, 20/06/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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BIJLAGE

Provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en
onderzoekservaringen
Doelstelling en toepassingsgebied
Artikel 1
In het kader van haar internationaliseringsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen
internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Zij focust daarbij op de
beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025.
Daartoe kan de Provincie – onder de voorwaarden vastgesteld in onderhavig reglement en
binnen de perken van de beschikbare kredieten van het meerjarenplan– subsidies verlenen
voor:
onderwijs- en/of stagedoeleinden, aan studenten die in West-Vlaanderen hoger
onderwijs volgen aan een erkende instelling voor hoger onderwijs en meer bepaald
aan een hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool;
stagedoeleinden, aan jongeren die net afgestudeerd zijn aan een erkende instelling
voor hoger onderwijs en in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn;
onderwijs- of onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een WestVlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool;
onderwijs- of onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een
buitenlandse partnerinstelling1 van een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of
vestiging van een hogeschool.
De subsidie is bedoeld voor langlopende projecten wereldwijd op voorwaarde dat de
individuele aanvrager voor het project in kwestie niet in aanmerking komt voor het
programma Erasmus+2. Met die mondiale scope wil de Provincie de internationale mobiliteit
een boost geven in een werkgebied dat complementair is ten opzichte van Erasmus+.
Daarnaast komen kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen3 voor een
subsidie in aanmerking. Daarbij kan het zowel over individuele als groepsmobiliteit gaan. De
projecten in een buurregio creëren een (socio-economische) dynamiek in een
grensoverschrijdende constellatie.
In West-Vlaanderen vallen onder ‘hogeschool’ Howest en VIVES (noord en zuid), onder
‘universiteit’ UGent campus Kortrijk en KU Leuven campus Kulak Kortrijk en campus Brugge
en onder ‘vestiging van een hogeschool’ ZoWe campus Brugge en Oostende
(samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk) en Vesaliusinstituut campus Brugge, Oostende
en Kortrijk (samenwerkingsverband HoGent-HBO5 voor Brugge en Oostende en HoGentHBO5-Howest voor Kortrijk).

1

Met buitenlandse partnerinstelling wordt bedoeld: buitenlandse onderwijsinstelling, organisatie of onderneming,
waarmee de instelling voor hoger onderwijs een MoU of overeenkomst afgesloten heeft, waarin de intenties om samen te
werken, beschreven worden.
2 De Erasmus+ programmalanden zijn de lidstaten van de Europese Unie (EU) en enkele niet-EU landen. Een lijst van alle
programmalanden binnen Erasmus+ is hier te vinden: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-cantake-part_nl.
3 Onder buurregio’s van West-Vlaanderen wordt verstaan: Région Hauts-de-France (F), provincie Limburg (NL), provincie
Noord-Brabant (NL), provincie Zeeland (NL), provincie Zuid-Holland (NL), County West-Sussex (UK), County East-Sussex (UK)
en County Kent (UK), Brighton & Hove Unitary Authority (UK), Medway Unitary Authority (UK).
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Basisvoorwaarden
Artikel 2
§1 De subsidie is enkel van toepassing op kosteloos tot stand gekomen projecten en kan,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, worden aangevraagd:
-

-

door toedoen van de West-Vlaamse hogescholen, universiteiten of vestigingen van
hogescholen voor hun studenten, hun eigen medewerkers of medewerkers verbonden
aan een buitenlandse partnerinstelling, waarbij voor medewerkers en voor
groepsmobiliteit telkens maximaal 20% van de beschikbare kredieten bestemd is, of
rechtstreeks door net afgestudeerde jongeren hoger onderwijs, als zij beantwoorden
aan de in artikel 1 geformuleerde criteria, namelijk afgestudeerd zijn aan een erkende
instelling voor hoger onderwijs en in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn.

§2 Inhoudelijke bepalingen


Inzake onderwijs- of stage-ervaring voor de student wordt verwezen naar ECTS
(European Credit Transfer System) voor de academische erkenning van buitenlandse
studieresultaten.



Een onderzoekservaring van een onderzoeker verbonden aan een West-Vlaamse
instelling voor hoger onderwijs moet uitgewerkt worden met (een) collega(’s) van de
buitenlandse partnerinstelling en vice versa als het om een inkomende onderzoeker
gaat.

§3 Het project moet een minimumduur hebben van:
voor de langlopende projecten wereldwijd:
2 maanden voor
de student aan een graduaatsopleiding (HBO5): onderwijs- en stage-ervaring;
de student professionele bachelor: onderwijs- en stage-ervaring;
de student academische bachelor: onderwijs- en stage-ervaring;
de master student: onderwijs- en stage-ervaring;
de individuele, afgestudeerde jongere aan het hoger onderwijs: stageervaring;
4 weken voor de master student (stage-ervaring);
2 weken voor de lector of docent (met een minimum van 16 lesuren)
(onderwijservaring);
minimum 1 maand voor de inkomende onderzoeker, eventueel verspreid over
meerdere periodes (onderzoekservaring);
voor de kortlopende projecten in de buurregio’s:
2 weken voor zowel studenten, pas afgestudeerde jongeren als medewerkers van de
instellingen hoger onderwijs.
In de vermelde looptijden kan de reistijd naar de buitenlandse bestemming en terug
meegerekend worden. De duurtijd wordt berekend aan de hand van kalenderdagen.
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Procedure
Artikel 3
§1 Er worden 2 indieningsrondes voorzien, die worden afgesloten respectievelijk op de laatste
werkdag van mei en de eerste werkdag van november (2 november niet meegerekend).
Aanvragen voor kortlopende projecten in een buurregio in collectief verband kunnen enkel
ingediend worden in het kader van een projectoproep, waarvan de deputatie de inhoudelijke
prioriteiten en modaliteiten vastlegt.
Daarnaast kan de deputatie in functie van gedetecteerde noden of opportuniteiten op elk
moment een projectoproep lanceren, waarvan zij de inhoudelijke prioriteiten en modaliteiten
vastlegt.
Voor de reguliere indieningsrondes (cf. supra) moet de ondertekende aanvraag aan de hand
van het volledig digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend
worden bij de Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking (EEIS) van de
Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op de laatste
werkdag van mei en de eerste werkdag van november en tenminste één maand vóór de
aanvang van het project. In het geval van een projectoproep geldt de door de deputatie
bepaalde deadline.
§2 Studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van
een hogeschool dienen hun aanvraag in via hun onderwijsinstelling en houden daarbij
rekening met de door die instelling bepaalde indieningsdata.
§3 Aanvragen van individuele, net afgestudeerde jongeren met domicilie in West-Vlaanderen,
moeten in ieder geval worden ingediend uiterlijk binnen 6 maanden na het behalen van het
diploma hoger onderwijs.
§4 Lectoren, docenten en onderzoekers verbonden aan een hogeschool, universiteit of
vestiging van een hogeschool en inkomende onderzoekers verbonden aan een buitenlandse
partnerinstelling dienen in via de West-Vlaamse onderwijsinstelling en houden daarbij
rekening met de door die instelling bepaalde indieningsdata.
§5 Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard.
Artikel 4
§1 Bij elke indieningsronde – al dan niet gelinkt aan een projectoproep – worden de projecten
voorgelegd aan een door de deputatie samengestelde, multidisciplinaire adviescommissie, die
bestaat uit minimaal 4 externe en 2 interne raadgevers die vertrouwd zijn met de materie
(i.c. internationale mobiliteit in het hoger onderwijs, toegepast op studies, stages en
onderzoeken; maatschappelijke en economische internationalisering). De adviescommissie
beoordeelt de ingediende aanvragen volgens de criteria vermeld in §2 en verstrekt op basis
daarvan een gemotiveerd advies aan de deputatie. De deputatie neemt de definitieve
beslissing rekening houdend met de adviezen en met het beschikbare budget.
§2 Criteria die bij de selectie in rekening gebracht worden, zijn:
1. de aanvrager toont aan dat hij/zij voor het project in kwestie niet in aanmerking komt
voor het programma Erasmus+;
2. in geval van een onderwijs- of stage-ervaring geeft de student aan dat het ECTSsysteem van toepassing is; in geval van een onderzoekservaring geeft de onderzoeker
aan dat de inhoud uitgewerkt werd met (een) collega(’s) van de buitenlandse
partnerinstelling en vice versa als het om een inkomende onderzoeker gaat;
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3. het voorstel getuigt van een kwaliteitsvolle aanpak;
4. het project sluit inhoudelijk aan bij de beleidslijnen van de Provincie: de Provincie
West-Vlaanderen is 1) een top-attractieve provincie, 2) een ondernemende provincie,
die duurzaam ontwikkelt, 3) planner en inrichter van de fysieke ruimte, 4) centrum
van kennis, expertise en onderzoek en 5) internationale partner;
5. het project kan een meerwaarde aantonen voor de aanvrager;
6. de gekozen buitenlandse onderwijs- of stageplaats past in een duurzaam
samenwerkingsverband of netwerk van partners en heeft voldoende capaciteit om
stages kwaliteitsvol te begeleiden; de lector, docent of onderzoeker geeft aan wat
zijn/haar bijdrage zal zijn om de relaties of strategische partnerschappen verder
duurzaam uit te bouwen;
7. de aanvrager is bereid om tijdens het buitenlandse verblijf mee te werken aan
provinciale initiatieven in het buitenland en na afloop van de studie/stage op
uitnodiging van de Provincie over zijn/haar ervaring te getuigen;
8. de student of pas afgestudeerde jongere zal bevindingen over zijn/haar onderwijs- of
stage-ervaring terugkoppelen naar de buitenlandse lokale partner; de lector, docent of
onderzoeker toont aan hoe in het kader van zijn/haar onderwijs- of
onderzoekservaring de disseminatie van bevindingen en/of resultaten zal gebeuren
zowel naar de buitenlandse lokale partner en/of gemeenschap als naar de eigen
onderwijsinstelling en bij uitbreiding (in geval van uitgaande mobiliteit) het globale
internationaliseringsnetwerk van het West-Vlaamse hoger onderwijs;
9. de aanvrager heeft zijn/haar voorstel getoetst aan de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s);
10. de student of pas afgestudeerde jongere is bereid om deel te nemen aan een intensief
voorbereidingstraject (bijv. taalbad, workshop internationale ervaringen of
interculturele competenties, …) en in voorkomend geval aan specifieke
vormingsmomenten van de Provincie;
11. de aanvrager geeft aan dat hij/zij het actuele reisadvies voor het land van
bestemming op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft
doorgenomen;
12. de aanvrager geeft aan al dan niet over een beurs te beschikken, uitgereikt door
andere overheden of instanties voor hetzelfde project.
§3 Informatie over de beleidslijnen van de Provincie is terug te vinden op de website van de
Provincie West-Vlaanderen en haar agentschappen (relevante websites zijn o.m.: www.westvlaanderen.be, www.pomwvl.be, www.westtoer.be, www.inagro.be, www.tuawest.be).
§4 Uiterlijk 2 maanden na de uiterste indieningsdatum wordt de beslissing van de deputatie
meegedeeld aan de aanvrager.
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Subsidiëring
Artikel 5
§1 De subsidie is, ongeacht de effectief gemaakte kosten, per aanvraag vastgesteld op
1.500 euro voor een internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaring
wereldwijd;
400 euro voor een kortlopende internationale onderwijs-, stage- of
onderzoekservaring in een buurregio van West-Vlaanderen.
§2 De subsidie voor studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen, studenten met een
functiebeperking, erkend via het VAPH4 en werkstudenten in een werktraject5 is vastgesteld
op
2.500 euro per persoon voor een internationale onderwijs-, stage- of
onderzoekservaring wereldwijd;
600 euro voor een kortlopende internationale onderwijs-, stage- of
onderzoekservaring in een buurregio van West-Vlaanderen.
§3 Elke aanvrager die voor hetzelfde project al een subsidie ontvangen heeft in het kader van
een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit
subsidiereglement.
§4 Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage ten
onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan de in dit
reglement gestelde voorwaarden of het project uiteindelijk niet doorging, dan kan het
subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de deputatie beslissen
dat de aanvrager uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor een bepaalde periode.
Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de deputatie beslissen dat de
aanvrager voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie en kan het subsidiebedrag
volledig teruggevorderd worden.
Uitbetaling
Artikel 6
§1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor het geplande project wordt een voorschot
van 75 % uitbetaald via rechtstreekse overschrijving op het bankrekeningnummer van de
begunstigde, vermeld in het aanvraagdossier.
Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald volgens dezelfde regeling, weliswaar na
ontvangst van het evaluatieverslag, dat naast een inhoudelijke evaluatie (o.m. over
voorbereiding, verblijf, resultaten en terugkeer) de volgende bewijsstukken bevat:
 een ondertekend evaluatiepapier of attest van de onderwijsinstelling of van de
onderneming, instelling of organisatie waar de onderwijs-, stage- of
onderzoekservaring werd opgedaan;
 exemplaren van eventuele publicaties (papers, presentaties en persartikels);
 kopie van het (e-)ticket;
 verslagformulier provinciale herkenbaarheid.
§2 Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de
geldende provinciale voorwaarden in dat verband, overeenkomstig het provinciaal reglement
betreffende de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005.

4

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Voor de specifieke omschrijving van de doelgroep wordt verwezen naar
http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/generiek-beurzenstelsel/ van Vluhr (Vlaamse universiteiten en
hogescholen raad).
5
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In het kader van mogelijke overdraagbaarheid van ervaringen, stelt de begunstigde van de
toelage op vraag van de Provincie zijn/haar expertise en informatiemateriaal, gerelateerd aan
het project, ter beschikking. Het informatiemateriaal kan onder eender welke vorm
publiekelijk gemaakt worden.
§3 Het evaluatieverslag, zoals vermeld in §1, moet uiterlijk 1 maand na afloop van het project
ingediend worden samen met de hierboven vermelde bewijsstukken bij de dienst EEIS van de
Provincie West-Vlaanderen (zie artikel 3 §1). Er dienen geen financiële bewijsstukken
voorgelegd te worden.
Slotbepalingen
Artikel 7
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd
alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit
reglement.
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2019 en eindigt op 31 december 2025.
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16. Goedkeuren van het subsidiereglement lokale projecten klimaat (Provincieraad
20 juni 2019)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT
BETREFFENDE EEN SUBSIDIE VOOR LOKALE KLIMAATPROJECTEN
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

-

de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
het provinciedecreet van 9 december 2005 met latere wijzigingen, in het bijzonder
de artikelen. 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 28° (bevoegdheid
provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen);
het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie;
het voorstel van de deputatie.

BESLUIT
Artikel 1 - Doel
De provincie West-Vlaanderen verleent onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en
binnen de perken van het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025, een subsidie voor de
uitvoering van lokale klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale
en provinciale klimaatdoelstellingen.

Artikel 2 - Omschrijving aanvrager
Een van onderstaande doelgroepen of een combinatie er van kan een aanvraag indienen en is
dus “aanvrager”:
1° een lokaal bestuur gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
2° een lokale vereniging, zijnde een vzw die haar zetel op het grondgebied van de provincie
West-Vlaanderen heeft;
3° een burgercoöperatie met de provincie West-Vlaanderen als voornaamste werkgebied;
4° een school of scholengroep met maatschappelijke zetel gelegen in provincie WestVlaanderen.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden
§ 1. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, dragen bij tot de CO2-reductie
op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
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§ 2. Elke aanvrager zoals vermeld in artikel 2 kan meerdere projecten indienen, maar per
aanvrager kan maar één project goedgekeurd worden per jaar. Hiervoor wordt rekening
gehouden met de ranking opgemaakt volgens artikel 7. Een doelgroep die in toepassing van
artikel 2, 1°, als deelnemer aan een combinatie een aanvraag indient behoudt onverminderd
het recht om als individuele aanvrager en/of als deelnemer aan één of meer andere
combinaties een aanvraag in te dienen, zonder impact op de ontvankelijkheid van elk van
deze aanvragen of de mogelijkheid om elk van deze aanvragen goed te keuren.
§ 3. Gelijkaardige investeringen kunnen gebundeld worden om zo de norm van CO2-besparing
te halen.
§ 4. Het project moet gestart worden uiterlijk zes maanden na goedkeuring, en mag in geen
enkel geval reeds gestart zijn bij de indiening van de aanvraag. Indien het project niet tijdig
wordt gestart, behoudt de Provincie zich het recht voor om terug te komen op haar beslissing
tot goedkeuring van het project en de bijhorende subsidies.
Het project moet afgerond zijn ten laatste drie jaar na goedkeuring.
§ 5. De projectbegroting= investeringskost + externe prestaties – eventuele inkomsten.
Als externe prestatie wordt enkel aanvaard technische expertise en begeleiding die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.
Als Inkomsten gelden onder meer andere subsidies, groenestroomcertificaten,
warmtekrachtcertificaten, REG-premies,…
Kosten voor personeel, communicatie of algemene werking maken geen deel uit van de
projectbegroting onder toepassing van dit reglement.
§ 6. De projectbegroting bedraagt minimum 12.500 euro.
§ 7. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en bedraagt maximaal
100.000 euro.
§ 8. Met betrekking tot de BTW geldt de volgende regeling:
1° indien de aanvrager de BTW volledig kan recupereren, komt enkel het bedrag van de
kosten zonder BTW in aanmerking voor subsidie;
2° indien de aanvrager de BTW gedeeltelijk kan recupereren, komt enkel het bedrag van de
kosten met het niet-recupereerbare gedeelte van de BTW in aanmerking voor subsidie.
§ 9. Voor de aanvragers, bedoeld onder art. 2, 1°, van dit reglement, wordt bepaald dat
projecten met het oog op de opwekking van elektriciteitsproductie bij het eigen patrimonium
enkel toegelaten worden in combinatie met investeringen gericht op E-peil minimalisatie of
laadinfrastructuur.
§ 10. Een subsidie verleent op basis van dit subsidiereglement, mag worden gecumuleerd met
een andere subsidie van de Provincie West-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van
een andere overheid, met dien verstande dat eenzelfde uitgave evenwel slechts eenmalig kan
worden aangewend ter verantwoording van een subsidiabele kost. Het financieel overzicht
geeft bij de inkomsten een overzicht van het totaal van de ontvangen subsidies of
aangevraagde subsidies voor het project.
§ 11. De provincie West-Vlaanderen en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van
een project, beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten, met inbegrip van
de mogelijkheid tot reproductie, distributie, en adaptatie, evenals het recht om afgeleide
projecten te ontwikkelen.
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Artikel 4 – Oproep
Elk jaar wordt door de deputatie beslist, onder voorbehoud van middelen op het
meerjarenplan 2020-2025, tot het houden van een oproep.
Artikel 5 - Kandidatuur
§ 1. In het jaar 2019 moet elke aanvrager zich uiterlijk op 15 september kandidaat stellen.
Voor de navolgende jaren gebeurt de kandidaatstelling uiterlijk op 15 april. Dit gebeurt via
het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website van de Provincie WestVlaanderen. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen, Dienst
MiNaWa (met vermelding ‘lokale klimaatprojecten’), K. Leopold III-laan 41, 8200 Brugge of
via mail verstuurd naar het mailadres vermeld op het aanvraagformulier. De datum van de
poststempel, de datum van het ontvangstbewijs of de datum van ontvangst op de mailserver
van de provincie West-Vlaanderen geldt als bewijs van indiening.
§ 2. De aanvrager voegt aan zijn aanvraag de beslissing van het bevoegde bestuursorgaan
om deel te nemen aan de projectoproep toe. Bij een combinatie van aanvragers wordt van
elke individuele aanvrager een goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan toegevoegd.
§ 3. Dossiers die niet in overeenstemming zijn met het reglement en de projectoproep,
onvolledig zijn of buiten de termijn ingediend worden, komen niet in aanmerking. Het
aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld.
Artikel 6 – Ontvankelijkheidscriteria
§ 1. Een ingediend project moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:
1° de aanvrager zoals vermeld in artikel 2 beschikt over een verklaring waarbij het
lokaal bestuur zijn goedkeuring verleent en verklaart dat het project past binnen de
doelstelling van het lokaal beleid.
§ 2. Een ingediend project is onontvankelijk als:
1° het project niet in overeenstemming is met de voorwaarden, vermeld in § 1;
2° het project niet is ingediend door een aanvrager als vermeld in artikel 2;
3e het project niet voldoet aan de algemene voorwaarden, vermeld in artikel 3;
4° het project niet is ingediend binnen de termijn, vermeld in artikel 5;
5° het deelnemingsformulier, vermeld in artikel 5, onvolledig is ingevuld of er
bijlagen ontbreken.
Artikel 7 – Selectie projecten
§ 1. Er wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit minimum vier
personeelsleden van de dienst MiNaWa, en in functie van de inhoud van de ingediende
projecten aangevuld met vertegenwoordigers uit andere diensten. De adviescommissie wordt
samengesteld door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.
§ 2. De adviescommissie kan bijkomende informatie opvragen over het project of een
plaatsbezoek afleggen.
§ 3. De adviescommissie verstrekt op basis van de voorwaarden van dit subsidiereglement en
de evaluatiecriteria (zie artikel 8) een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies
betreft:
- het al dan niet aanvaarden van het project;
- een beoordeling of gebundelde investeringen voldoende met elkaar gekoppeld zijn (zie
art.3, § 3);
- de ranking van de projecten;
- het aantal projecten dat in aanmerking komt voor ranking 1 en ranking 2;
- de geselecteerde projecten;
- een voorstel van subsidiebedrag;
- de voorwaarden op te leggen bij toekenning van de subsidie.
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§ 4. De deputatie beslist over de projecten die subsidie ontvangen en over het opleggen van
voorwaarden bij de toekenning van de subsidie.
Artikel 8 – Evaluatiecriteria
De Provincie West-Vlaanderen maakt gebruik van twee rankings. De hoogst scorende
projecten in ranking 1 of 2 ontvangen subsidie volgens de beschikbare middelen.
§ 1. Ranking 1: De projecten worden gerankt volgens de CO2- (of CO2-equivalent-) besparing
per aangevraagde euro en een uitvoeringsgarantie. Hierbij wordt een coëfficiënt gegeven die
bepaalt in hoeverre de besparing van CO2 die wordt voorgesteld ook effectief zal gehaald
worden en ook blijvend is. Deze coëfficiënt varieert van 0 tot 1.
Voor de berekening van deze besparing wordt gebruik gemaakt van de Provinciale CO2monitoringstool te vinden op: https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokalebesturen/monitoring-klimaatacties.
De deputatie kan beslissen een aantal projecten die niet gehonoreerd werden op basis van
CO2-reductie, alsnog te ondersteunen op basis van de criteria van ranking 2. Deze projecten
moeten minimum 30/50 scoren op ranking 2.
§ 2. Ranking 2: Naast de CO2-besparing worden ook punten gegeven op:
1. een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek in
West-Vlaanderen (uitvoerder moet aantonen waarom het innoverend en vernieuwend
is): 10 punten;
2. herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen
door een andere actor uitgevoerd worden (uitvoerder geeft aan welke aanpassingen
nodig zijn om het project door een andere actor te laten uitvoeren en welke
instrumenten worden aangereikt om dit gemakkelijk door een andere actor te kunnen
laten uitvoeren): 10 punten;
3. de investering of de terugverdientijd situeert zich bij een andere partij dan de
uitvoerders van het project (de uitvoerder toont aan dat het voordeel van de
uitvoering van het project bij een andere partij dan zichzelf ligt): 10 punten;
4. de mate van deelname van een burgercoöperatie in het project: 10 punten;
5. de sterkte van het communicatieplan: 10 punten.
Artikel 9 – Communicatie
§ 1. Per project wordt een contactpersoon binnen de administratie van de Provincie WestVlaanderen aangesteld en wordt dit gecommuniceerd naar de indiener na goedkeuring. Deze
contactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt voor de aanvrager.
§ 2. De communicatie binnen het project bestaat minstens uit:
het voldoen aan de voorwaarden conform het provinciaal reglement van 12
mei 2005 inzake provinciale herkenbaarheid (https://www.westvlaanderen.be/voor-lokale-besturen/subsidies-voor-lokale-besturen);
een persbericht bij de start van het project met vermelding van de financiële
bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie
West-Vlaanderen”;
een persbericht op het eind van het project met vermelding van de financiële
bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie
West-Vlaanderen”.
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§ 3. Bij alle online en offline communicatie wordt de steun van de Provincie West-Vlaanderen
vermeld en wordt het logo opgenomen.
§ 4. Bij een event of persconferentie wordt de provincie West-Vlaanderen uitgenodigd als
spreker.
§ 5. Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of
voortgezet, wordt op alle campagnemateriaal minimaal het Provinciaal logo en “ontwikkeld
met de steun van de Provincie West-Vlaanderen” vermeld.
Artikel 10 –Betalingsmodaliteiten en rapportering
§ 1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee
schijven: 60% wordt uitbetaald bij de goedkeuring van het project; 40% wordt uitbetaald bij
de afrekening die ingediend wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van het project.
§ 2. Volgende zaken worden aangeleverd voor de afrekening:
1° financiële verantwoordingsstukken: dit behelst een ondertekend overzicht
van alle bewezen opbrengsten en kosten van het project als verantwoording;
2° een overzichtelijke oplijsting van de gerealiseerde doelstellingen en de
behaalde resultaten (ook op vlak van CO2-besparing);
3° een kort evaluatieverslag over de volledige looptijd van het project;
4° voorbeelden van projectgebonden communicatie en vijf bruikbare foto’s van
de realisaties in hoge resolutie;
5° materiële bewijsstukken of eindproducten die toelaten de realisatie van het
project te beoordelen.
§ 3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals
bepaald in artikel 3, § 8, komen in aanmerking voor een subsidie. Alleen directe kosten als
onderdeel van een project gekoppeld aan concrete projectrealisaties op het terrein kunnen
worden ingebracht. Hieronder vallen investeringskosten en externe technische expertise en
begeleiding.
§ 4. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven zoals omschreven
in artikel 3, § 5, wordt de subsidie van maximaal 80% herrekend op basis van de bewezen
kosten. Bij een overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de
uitgaven zoals omschreven in artikel 3, § 5, wordt geen bijkomende subsidie verleend.
§ 5. Als de provincie West-Vlaanderen dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de
Provincie West-Vlaanderen de subsidie stopzetten en de onterecht toegekende subsidie
terugvorderen.
Artikel 11 - Controle en sancties
§ 1. De provincie West-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te
(laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de
controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met
provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de
controlemechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële
controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.
§ 2. De provincie West-Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te
schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en
uitbetalen van de subsidie of voorschotten en voor de uitvoering van dit reglement.
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Artikel 12 - Slotbepalingen
§ 1. De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt
gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering
van dit reglement.
§ 2. De deputatie kan beslissen tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie
indien:
de verleende subsidie niet is benut voor het vastgestelde doel;
de toelage ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie;
het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;
de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de zes maanden na de
vooraf bepaalde einddatum van het project.
Artikel 13 - Inwerkingtredings- en opheffingsbepaling.
Dit reglement treedt in werking op 20 juni 2019 en eindigt op 31 december 2025.
Brugge, 20/06/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD
17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 24 januari 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 24 januari 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Verlenen van de titel van ere-voorzitter aan de gewezen voorzitter, ere-gedeputeerde aan
de gewezen gedeputeerden en ere-provincieraadslid aan gewezen raadsleden
3. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Veurne in functie van de herinrichting
van de site Acasus
4. Verlenen van machtiging tot de verkoop van een restperceel langs de Frontzate te
Diksmuide
5. Goedkeuring van de wijziging van het provinciaal reglement van 22 december 2014
betreffende de financiële ondersteuning in het kader van een bezoek aan herinneringsplaatsen
WOI in West-Vlaanderen
8. Aanduiden van de stemgerechtigde provinciale vertegenwoordigers in de algemene
vergadering en van de leden van de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse
Provincies
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 28 februari 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 februari 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen
van de provincie West-Vlaanderen
3. Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties
waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen
4. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de
oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (PPVWO) en provinciaal
strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (LLL) en aanduiding van de
vertegenwoordiging provincie
5. Goedkeuren van de verderzetting van de verzelfstandigde activiteiten in de provincie WestVlaanderen
6. Wijzigen van het provinciaal reglement 'Coöperaties en producentenorganisaties in de landen tuinbouwsector'
7. Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van gronden met erop staande
gebouwen gelegen in het provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) met het oog op
de verdere uitbouw van het astronomisch educatief centrum (AstroLab Iris)
8. Verlenen van machtiging tot de verwerving van een grond met schuilhok in het kader van
waterbeheersingswerken op de Spanjaardbeek te Torhout
9. Verlenen van machtiging tot de aankoop van gronden te Lichtervelde voor het oplossen van
de wateroverlastproblematiek aan de Huwijnsbeek
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10. Verlenen van machtiging tot verwerving van grond ter realisatie van het bufferbekken
Grote Wallebeek te Kortrijk
11. Verlenen van machtiging tot het toekennen van een loopbaanpacht op gronden in het
domein 't Veld te Ardooie
12. Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Ieper, domein De Palingbeek, om
de natuurlijke grenzen te bestendigen en een natuurlijke biotoop te verwerven
13. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding van het
provinciedomein Tillegembos
14. Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een technisch lokaal in een door de
provincie op te richten cabine in het provinciedomein d'Aertrycke
15. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: aanleg van fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat te Wevelgem
16. Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht
WestVlaanderen
17. Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Vonk
18. Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Westtoer
19. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van de tweede partiële herziening van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 februari 2019 werd het volgende
voorstel verworpen:
33. Goedkeuren van het voorstel van de heer Maarten Tavernier m.b.t. het realiseren van een
gebiedsdekkend wandelnetwerk
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 28 maart 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 maart 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad
3 Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties
waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen
4 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden in Pervijze
5 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in
Kortrijk
6 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en
Helena in Brugge
7 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en
Methodios in Oostende
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8 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah
in Desselgem
9 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in
Brugge
10 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een opstalrecht in het kader van de aanleg
van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek te Pittem
11 Verlenen van machtiging voor de aankoop van gronden te Zwevegem in het kader van het
ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser
12 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Oostkamp in functie van het verleggen
van de Leiselebeek
13 Verlenen van machtiging tot het afsluiten van een huurovereenkomst voor het verhuren
van lokalen en gronden in het provinciedomein Bulskampveld
14 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Avelgem om een betere en vlottere
verbinding te kunnen realiseren van het Guldenspoorpad naar het wandelpad langs de
Rijtgracht
15 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Oostrozebeke voor het terug in open
profiel brengen van een deel van de Hulstebeek naar de historische bedding
16 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen 1ste fase – inclusief brug over
Martjevaart en Ieperleekanaal
17 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Wervik - Aanleg fietspad langs de Reutelbeek - 2de fase
18 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten: aanstellen van een
dienstverlener inzake de uitvoering van en de rapportering over het archeologisch
vooronderzoek - periode 2019/2021
19 Goedkeuren van de vervanging van leden van de PROCORO van de dienst Landbouw
20 Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2018 van de
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)
21 Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Torhout-Noord"
(Torhout)
22 Goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid voor de herziening van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” aan de gemeente Kortemark
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20. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 25 april 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 april 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het aanduiden van
de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen
3. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de
provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie
deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen
4. Goedkeuren van het bestek en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking als gunningswijze betreffende de opdracht van werken:
herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum Brugge: fase 2 aanpassen gelijkvloers en
eerste verdieping (lot ruwbouw en voltooiing, elektriciteit, hvac en sanitair)
5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van levering voor
de aankoop van topografische meettoestellen voor de meetploeg van de dienst COOP - PH
Boeverbos
6. Verlenen van machtiging tot de verkoop van een deel van perceel voor het plaatsen van
een hoogspanningscabine en het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de ondergrondse
leidingen in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem
7. Verlenen van machtiging tot verkoop van een strook grond ter hoogte van het
bufferbekken op de Kerkebeek te Zedelgem
8. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Damme voor de inrichting
en uitbreiding van de groene as "de Abdijenroute"
9. Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel te Brugge, domein Fort van Beieren
10. Verlenen van machtiging tot verkoop van een restperceel langs de Frontzate te Diksmuide
11. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de aanleg van een gecontroleerd
overstromingsgebied op de Geluwebeek te Wervik en Menen
12. Goedkeuren van de wijziging van de jurysamenstelling van het subsidiereglement
"Grensoverschrijdende uitwisselingen"
13. Kennisgeving van de overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
14. Intrekking van het besluit van de provincieraad van 21 juni 2018 omtrent de definitieve
vaststelling van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening, voor zover
dit het deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft
15. Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening
kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voor zover dit het
deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft
16. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal reglement betreffende het
jeugdkamperen in de provinciedomeinen
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 april 2019 werd het volgende
voorstel verworpen:
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17. Voorstel van de heer Maarten Tavernier betreffende het goedkeuren van het provinciaal
reglement voor de toekenning van subsidies voor de werking van erkende dierenasielen en
opvangcentra voor wilde dieren
21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 23 mei 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 mei 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het aanduiden van
de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie
deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen
3. Vaststellen van het organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan
lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld
4. Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de
Theoloog in Oostende
5. Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena in Brugge
6. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de realisatie van een
verbindingsgracht tussen Gaverbeek en Keibergstraat te Torhout
7. Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper voor de inrichting van
een fietspad en een rustpunt
8. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Wingene (Zwevezele) voor de
uitvoering van het landinrichtingsproject "Brugse Veldzone"
9. Verlenen van machtiging tot het bijkomend in erfpacht nemen van gronden gelegen te
Oostende met het oog op de verdere uitbouw van het provinciedomein Raversyde
10. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen van
diverse speeltoestellen in het provinciedomein Tillegembos
11. Verlenen van goedkeuring aan een dading
12. Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op een perceel grond
gelegen te Roeselare
13. Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 2018 in toepassing van het
provinciedecreet
14. Advies geven over de jaarrekening 2018 van Monumentenwacht West-Vlaanderen ten
behoeve van de Vlaamse overheid
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22. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 20 juni 2019
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 20 juni 2019 werden volgende
beslissingen genomen:
4. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 tot vaststelling van de
rangorde van de provincieraadsleden
5. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 betreffende de
samenstelling van het bureau van de provincieraad
6. Wijzigen van het besluit van de provincieraad 20 december 2018 tot goedkeuring van de
samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies
7. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor politieke partijen,
actief in de provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2011 en het huishoudelijk reglement van
de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 maart 2019
8. Goedkeuren van het kader voor Organisatiebeheersing en het evaluatierapport Interne
Controlecyclus 2018-2019
9. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder
Goeds Troosteres der Bedroefden in Pervijze
10. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige
Amandus in Kortrijk
11. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena in Brugge
12. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos
en Methodios in Oostende
13. Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de kathedrale kerkfabriek St.-Salvator in
Brugge
14. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek St.Salvator in Brugge
15. Akte nemen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek St.-Salvator Brugge
16. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 van INAGRO vzw
17. Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Brugge ter uitbreiding van
het provinciedomein Tillegembos
18. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Koksijde (Oostduinkerke)
voor de uitbreiding van het provinciedomein "De Koolhofput"
19. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Wingene voor de
uitvoering van het inrichtingsplan "Wildenburg - Aanwijs"
20. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostkamp in functie van het
inrichtingsplan "Groenhove - Vrijgeweid"
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21. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Avelgem voor de uitbreiding van de
groene as "De Trimaarzate"
22. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden langs de Godelievebeek te Roeselare
voor het creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied
23. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht van werken: Torhout - aanleg fietssnelweg F32 fase 2 tussen de
Schaverlarestraat en de Tinnenburgstraat
24. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht van werken: structureel onderhoud van het Guldenspoorpad en de Trimaarzate te
Avelgem - Zwevegem
25. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht van werken: Ruilverkaveling Sint-Rijkers – Aanleg fietspaden – Deel 2
26. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor diensten: aanstelling van een
studiebureau inzake het bouwen van een fietsbrug over de Kolvestraat te Brugge
27. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de provincie
WestVlaanderen
28. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 en verlenen van kwijting aan de bestuurders van
de POM West-Vlaanderen
29. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 van TUA
WEST
30. Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het PTI - Kortrijk
31. Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stageen
onderzoekservaringen
32. Kennisgeven van de goedgekeurde overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen
en de West-Vlaamse Intercommunale met betrekking tot de modaliteiten voor de uittreding
van de provincie West-Vlaanderen uit de West-Vlaamse Intercommunale
33. Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer
ter goedkeuring door de Vlaamse Regering
34. Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom provinciebedrijf Vonk ter
goedkeuring door de Vlaamse Regering
35. Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek
2019 - 2025
36. Advies geven over het ontwerp van het gewestelijk RUP Kustpolders tussen Oudenburg,
Jabbeke en Stalhille
37. Voorlopig vaststellen van het PRUP Gecontroleerd Overstromingsgebied Blekerijbeek met
bijhorend onteigeningsplan te Ichtegem
38. Voorlopig vaststellen van het onteigeningsplan PRUP Gecontroleerd Overstromingsgebied
Blekerijbeek
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39. Goedkeuren van de aanduiding van de leden van de provinciale commissie voor
ruimtelijke ordening (PROCORO) n.a.v. de installatie van de nieuwe provincieraad
40. Goedkeuren van het subsidiereglement lokale projecten klimaat
41. Opheffen van de provinciale mobiliteitsraad PROMORA als adviesraad van de
provincieraad
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