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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 20 juni 2019 

*** 
 
De voorzitter opent de vergadering om 14 uur. 

 
Zijn aanwezig:  Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Buyse Rik (Raadslid), Bruynooghe 
Arnold, Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude (Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), 
De Mey Reddy, De Poorter Johan (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle 
(Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke 
(Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Soens Rik (Raadslid), 
Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van Meirhaeghe Jan 
(Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbrande Isabelle (Raadslid), 
Vandermersch Piet (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine 
(Raadslid), Vansteenkiste Jo, Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Jurgen, 
gedeputeerden 

 
Zijn verontschuldigd: Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), lid 
 
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad. 
 
Mededelingen:  

- Naar aanleiding van de resultaten van de federale en Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 
dienden de volgende raadsleden hun ontslag in: 
• Kurt Ravyts; 
• Immanuel De Reuse; 
• Dominiek Sneppe; 
• Wouter Vermeersch. 
Bij de start van de vergadering worden de opvolgers geïnstalleerd. 

- Alle leden van de provincieraad begeven zich naar de door de fotograaf aangewezen plaats voor 
het nemen van een nieuwe groepsfoto 

Op de banken:  
- Amendement bij AP 6 (Wijziging samenstelling raadscommissies) 

(Ingediend door de gedeputeerde Bart Naeyaert) 
- Amendement bij AP 8 (Kader organisatiebeheersing en evaluatierapport interne controlecyclus) 

(Ingediend door de gedeputeerde Bart Naeyaert) 
- Amendement bij AP 40 (Subsidiereglement lokale klimaatprojecten) 

(Ingediend door de gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe) 
 
 
Agendapunt 1 Onderzoek van de geloofsbrieven 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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Volgende raadsleden hebben reeds verklaard dat zij wensen te verzaken aan het mandaat van 
provincieraadslid: 

• mevrouw Carmen Ryheul; 
• mevrouw Nathalie Dewulf. 

De provincieraad neemt kennis van deze verklaringen. 

Er worden drie bijzondere commissies geïnstalleerd 
• Provinciedistrict Brugge  
• Provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt  
• Provinciedistrict Ieper - Oostende – Diksmuide  
  

De voorzitter stelt de bijzondere commissies samen: 
vijf leden per commissie via loting:  

 
• per commissie is er een omslag met de namen van de verkozenen uit de andere 

provinciedistricten dan deze waarvoor het onderzoek dient te gebeuren: 
- District Brugge (aantal kaartjes: 3 – 2):  
- Johan De Poorter, Kristof Pillaert 
- Martine van Brabant 
- Luc Coupillie 
- District Kortrijk – Roeselare – Tielt (aantal kaartjes: 2 – 3) 
- Gerda Schotte 
- Bieke Moerman  
- Reddy Demey  

 
- District Ieper - Oostende – Diksmuide (aantal kaartjes: 3 – 2) 
- Hilde Decleer 
- Isabelle Vandenbrande 
- Martine Vanryckegem 
- IFlip buyse 
- Jo Vansteenkiste 

 
• Per commissie wordt op de lijst met de rangorde van de raadsleden aangeduid wie als voorzitter 

en politiek verslaggever voorgesteld wordt 
 

Schorsing van de vergadering voor de werkzaamheden van de bijzondere commissies. 
 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen: 
 

• de bijzondere commissie voor district Brugge vergadert in zaal 2 (secretaris: Charlotte 
Vantomme) 

• de bijzondere commissie voor district Kortrijk – Roeselare - Tielt vergadert in de vergaderzaal 
van de Griffie (secretaris: Kim Steen) 

• de bijzondere commissie voor de arrondissement Ieper - Oostende – Diksmuide vergadert in zaal 
4 (secretaris: Isabelle Verheire) 
 

• Taak secretaris: 
- uitdelen van de ontwerpverslagen van de bijzondere commissie aan alle leden van de 

commissie; 
- voorstel van voorzitter en politiek verslaggever meedelen; 
- voorzitter en politiek verslaggever aanduiden en namen noteren in het verslag van de 

bijzondere commissie; 
- de namen van de drie overige leden vermelden in het verslag van de bijzondere 

commissie; 
- de voorzitter van de bijzondere commissie leest het verslag voor; 
- de geloofsbrieven worden geldig verklaard door de bijzondere commissie; 
- de verslagen worden ondertekend door de voorzitter, de politiek verslaggever en de drie 

leden van de bijzondere commissie. 
 
 
De voorzitter heropent de vergadering van de provincieraad. 

 
Per bijzondere commissie brengt de politiek verslaggever verslag uit in de volgende volgorde: 
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- Provinciedistrict Brugge  
- Provinciedistrict Kortrijk – Roeselare – Tielt  
- Provinciedistrict Ieper - Oostende – Diksmuide  

 
De voorzitter opent de algemene bespreking van de verslagen van de bijzondere commissies. 
 
De voorzitter sluit de algemene bespreking van de verslagen van de bijzondere commissies. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Installeren van provincieraadsleden 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
 
Verkozen provincieraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd leggen in openbare 
vergadering de eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering 

 
• Eedaflegging 

- formule eed wordt geprojecteerd op scherm 
- formule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
- Voorstel om eed te laten afleggen van op de eigen plaats. 
- Volgorde van eedaflegging: alfabetische volgorde: 

 Arnold Bruynooghe; 
 Filip Buyse; 
 Reddy De Mey; 
 Jo Vansteenkiste. 

 
De aanwezige verkozenen die weigeren de eed af te leggen, worden geacht afstand te hebben 
gedaan van hun mandaat. (art. 7, § 4, 1°, PD) 
 
De verkozen provincieraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die, nadat ze 
daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste 
daaropvolgende vergadering (20 december 2012) worden eveneens geacht afstand te hebben 
gedaan van hun mandaat (art. 7, § 4, 2°, PD) 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING VERSLAG BIJZONDERE COMMISSIE PROVINCIEDISTRICT BRUGGE 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, De Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, Demey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
STEMMING VERSLAG BIJZONDERE COMMISSIE PROVINCIEDISTRICT KORTRIJK-ROESELARE-
TIELT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Demey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
STEMMING VERSLAG BIJZONDERE COMMISSIE PROVINCIEDISTRICT IEPER – OOSTENDE - 
DIKSMUIDE 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes,  De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Demey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
 
 

***

 
Agendapunt 4 Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 tot 
vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De lijst die de rangorde vaststelt wordt geprojecteerd op het grote scherm.  
 
De opvolgers die na de installatievergadering als provincieraadslid worden geïnstalleerd, nemen in 
volgorde van hun eedaflegging een rang in. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT DE PROVINCIERAAD 
VAN 6 DECEMBER 2018 TOT VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN PROVINCIERAADSLEDEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met de volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 

- gelet op artikel 7, § 6, laatste zin, van het provinciedecreet; 
- gelet op de resultaten van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Artikel 1 van het besluit wordt vervangen door het volgende: “Tijdens de legislatuur 2018-2024 van de 
provincieraad van West-Vlaanderen wordt de rangorde van provincieraadsleden vastgesteld als volgt: 
 

1 de Bethune Jean 
2 Vannieuwenhuyze Luc 
3 Decleer Hilde 
4 Laridon Lies 
5 Pillaert Kristof  
6 Dumarey Anthony  
7 Vandermersch Piet 
8 Naeyaert Bart 
9 Dejaegher Christof 

10 Croes Claude 
11 De Klerck Patrick 
12 Soens Rik 
13 Aernoudt Wim 
14 Van Meirhaeghe Jan 
15 Tavernier Maarten 
16 Bekaert Simon 
17 Vandenbulcke Sigrid 
18 Coupillie Luc 
19 Schotte Gerda 
20 Lodewyckx Herman 
21 Vanryckeghem Martine 
22 Vanbrabant Martine 
23 Vanlerberghe Jurgen 
24 Kindt Els 
25 Lahaye - Battheu 

Sabien 
26 Dejaeghere Veerle 
27 De Poorter Johan 
28 Moerman Bieke 
29 Vandenbrande Isabelle  
30 Hollevoet Justine 
31 Strobbe Ruben 
32 Willems Tom 
33 Bruynooghe Arnold 
34 Buyse Filip 
35 De Mey Reddy 
36 Vansteenkiste Jo”. 

Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 20 juni 2019. 
 

Brugge, 20/06/2018 
 
De «provinciegriffier» De voorzitter  
Geert ANTHIERENS Christof DEJAEGHER 
 

*** 
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Agendapunt 5 Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 
betreffende de samenstelling van het bureau van de provincieraad 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking.De voorzitter vraagt dat de Vlaams Belang-fractie de naam van haar 
fractievoorzitter opgeeft. De voorzitter vraagt dit aan de verkozene die het hoogst in de rangorde staat, 
namelijk mevrouw Martine Vanbrabant. 

Elke politieke fractie is binnen het bureau van de provincieraad vertegenwoordigd door de 
fractievoorzitter. De provincieraad stelt de vervanging van de gewezen fractievoorzitter Kurt Ravyts door 
de heer Filip Buyse vast.  

Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
GEHEIME STEMMING  
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE 
PROVINCIERAAD VAN 6 DECEMBER 2018 BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN HET BUREAU 
VAN DE PROVINCIERAAD 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houd rekening met de volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

- gelet op artikel 8, § 5, van het provinciedecreet; 
- gelet op de artikelen 5, 6 en 7 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-

Vlaanderen betreffende de samenstelling en de werking van het bureau van de provincieraad; 
- gelet op de resultaten van de federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
In artikel 1 van het besluit van de provincieraad van 6 december 2019 betreffende de samenstelling van 
het bureau van de provincieraad wordt de naam “Kurt Ravyts” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 20 juni 2019. 
 
Brugge, 20/06/2019 
 
De provinciegriffier  De voorzitter 
Geert ANTHIERENS      Christof DEJAEGHER 
 

*** 
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Agendapunt 6 Wijzigen van het besluit van de provincieraad 20 december 2018 tot 
goedkeuring van de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Er werd een amendement bij dit agendapunt ingediend waarover straks geheim wordt gestemd.  

Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 6. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
Het amendement wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
Het enig artikel van het ontwerpbesluit wordt aangevuld met wat volgt: 
 
1ste commissie 
Huidig lidmaatschap 
Kurt Ravyts 
Martine Vanbrabant 
Dominiek Sneppe 
 
Nieuwe voordracht 
Filip Buyse 
Martine Vanbrabant 
Reddy De Mey 
 
2de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Wouter Vermeersch 
Immanuel De Reuse 
 
Nieuwe voordracht 
Filip Buyse 
Arnold Bruynooghe 
 
3de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Immanuel De Reuse 
Wouter Vermeersch 
Kurt Ravyts 
 
Nieuwe voordracht 
Arnold Bruynooghe 
Jo Vansteenkiste 
Reddy De Mey 
 
4de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Martine Vanbrabant 
Dominiek Sneppe 
 
Nieuwe voordracht 
Martine Vanbrabant 
Jo Vansteenkiste 
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TOELICHTING 
De samenstelling van de raadscommissies wordt gewijzigd op basis van de akte van voordracht van de 
Vlaams Belang-fractie. 
 
Brugge, 20 juni 2019 
 
 
Bart Naeyaert 
Gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie 
 
 
OPENBARE STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING VAN HET 
RAADSBESLUIT VAN 20 DECEMBER 2018 TOT GOEDKEUREN VAN DE SAMENSTELLING EN DE 
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIES 
 
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 39 (oprichting raadscommissies) 
- Het huishoudelijk reglement van de provincieraad van 28 maart 2019, inzonderheid de artikelen 19 

tot en met 29 (hoofdstuk 5 – de commissies); 
- Het besluit van de provincieraad van 20 december 2018 tot goedkeuring van de samenstelling en de 

bevoegdheden van de raadscommissies; 
- Het ontslag van 4 provincieraadsleden van de Vlaams Belang fractie; 
- de installatie in vergadering van 20 juni 2019 van vier nieuwe raadsleden binnen de Vlaams Belang 

fractie; 
- de akte van voordracht, ingediend door de fractievoorzitter van de Vlaams Belang-fractie; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel:  
 
De samenstelling van de raadscommissies wordt op basis van de akte van voordracht van de Vlaams 
Belang fractie als volgt gewijzigd: 
 
1ste commissie 
Huidig lidmaatschap 
Kurt Ravyts 
Martine Vanbrabant 
Dominiek Sneppe 
 
Nieuwe voordracht 
Filip Buyse 
Martine Vanbrabant 
Reddy De Mey 
 
2de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Wouter Vermeersch 
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Immanuel De Reuse 
 
Nieuwe voordracht 
Filip Buyse 
Arnold Bruynooghe 
 
3de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Immanuel De Reuse 
Wouter Vermeersch 
Kurt Ravyts 
 
Nieuwe voordracht 
Arnold Bruynooghe 
Jo Vansteenkiste 
Reddy De Mey 
 
 
4de commissie 
Huidig lidmaatschap 
Martine Vanbrabant 
Dominiek Sneppe 
 
Nieuwe voordracht 
Martine Vanbrabant 
Jo Vansteenkiste 
 
 
 
Brugge, 20/06/2019 
 
 
 
De provinciegriffier  De voorzitter 
Geert ANTHIERENS      Christof DEJAEGHER 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 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 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, 
Schotte,  Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT 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 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; 
- 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”. 
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Art. 7 –  
 
Artikel 15, §1 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 maart 
2019 wordt vervangen als volgt: 
 
“§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 West-Vlaanderen 
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 West-Vlaanderen 
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 West-Vlaanderen 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 West-Vlaanderen 
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. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

Agendapunt 8  Goedkeuren van het kader voor Organisatiebeheersing en het 
evaluatierapport Interne Controlecyclus 2018-2019  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Er werd een amendement bij dit agendapunt ingediend. 

De heer Wim Aernoudt, N-VA raadslid, deelt mee dat het een beetje complex is om tussen te komen over 
het geciteerde verhaal in de commissie aangezien het rechtstreeks verwijst naar het verslag van het 
Rekenhof dat men heeft gekregen. Aangezien de vraag wordt gesteld en ook het amendement werd 
ingediend, denkt hij dat deze vraag hier op zijn plaats is.  

Het verslag van het Rekenhof is bij de rekening altijd een belangrijk document maar niet een 
belangwekkend stuk. Meestal worden zaken opgemerkt die men snel als details kan klasseren. Het gaat 
onder meer over opmerkingen die dan eerder de kwaliteit van het provinciebestuur bevestigen. Toen hij 
dit jaar het verslag doornam, kreeg hij toch door de inhoud een ander gevoel.  

De provincie verliest ongeveer 982.200, 92 euro aan subsidies. Die mededeling van het Rekenhof dateert 
van 4 juni 2019 wat intussen 16 dagen geleden is. De verloren subsidies voor uitgevoerde projecten 
werden gecompenseerd door belastingsgeld van de West-Vlamingen aan te wenden. Het document wordt 
op Cobra opgeladen, de week erna, onder het agendapunt van de jaarrekening 2018. De bespreking gaat 
door in de commissie financiën op 12 juni 2019. Hij mocht vaststellen dat de bevoegde gedeputeerde er 
op dat moment geen melding van maakt. Nochtans was er een presentatie van 18 slides.  

In de commissie op 13 juni 2019 brengt wijlen de heer Kurt Ravyts, figuurlijk wijlen uiteraard wat zijn 
provinciale carrière betreft, een toelichting. De eerste gedeputeerde valt op dat moment een beetje uit 
de lucht. Hij had iets horen waaien maar had geen flauw benul waarover het concreet ging buiten dat het 
over wat oude dossiers zou gaan. Hij vulde in die commissie aan met gerichtere vragen, en kon op dat 
moment op geen enkele vraag enig antwoord krijgen. Welke dossiers zijn dat, over welke bedragen per 
dossier gaat dat? Wat zijn volgens de deputatie de oorzaken specifiek per dossier? Welke 
onderzoeksdaden en maatregelen zijn intussen al genomen? Is het nu echt zo dat de deputatie geen 
kennis had van dit gegeven voor die brief van het Rekenhof binnenviel? Hij kreeg het engagement dat dit 
antwoord zou gegeven worden in het commissieverslag zoals dat hoort en ook aanvaardbaar is. Hij keek 
uit naar dat commissieverslag en naar de publicatie hiervan. Hij stelde vast dat zijn vragen niet werden 
opgenomen in het verslag, laat staan dat er ook maar enig antwoord zou instaan. We nemen contact met 
de griffie en mogen vernemen dat er een mededeling valt vandaag op de banken.  

Een aantal vragen die bij hem opkomen zijn, hoe komt het dat de gedeputeerde acht volle dagen na de 
mededeling van het Rekenhof dat ongeveer 1 miljoen verloren gaat, in de commissie uit de lucht kan 
vallen? Als dit niet zo is, hoe komt het dat er geen melding wordt gemaakt in de bespreking van de 
commissies?  

Intussen mocht men kennis nemen van de cijfers in de vorm van een amendement die blijkt te kloppen 
en opgesplitst werd per dossier. Dit werd aangevuld met een vrij vage mededeling die dan het 
uiteindelijke amendement is.  

Hier ligt een mooi amendement. Hij hoopt echter dat er al iets meer is gebeurd zoals bv. het nazicht van 
de huidige lopende dossiers zodanig dat men geen verdere schade kan lijden. Hij herhaalt nogmaals de 
niet beantwoorde vragen vanuit de commissie: wat zijn volgens de deputatie de oorzaken specifiek per 
dossier, welke onderzoeksdaden en maatregelen zijn intussen al genomen, concretere maatregelen dan. 
Is het nu echt zo dat de deputatie daarvan kennis heeft genomen door deze brief van het Rekenhof en 
vooraf niets wist.  

Voor de collega’s die misschien niet voldoende op de hoogte zijn, wil hij voor de duidelijkheid nog eens 
lezing geven van wat exact in dit verslag van het Rekenhof staat: opvolging subsidietoezeggingen in 
verschillende dossiers van de dienst gebouwen werd nagelaten de toegezegde subsidies ook effectief op 
te vragen. Het gaat om een toegezegd bedrag van 982.200,92 euro , die definitief verloren is. De dienst 
heeft medegedeeld dat dit het gevolg is van de volgende factoren: personeelstekort, slechte 
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dossieropvolging en slechte interne communicatie en informatiedoorstroming tussen de verschillende 
secties van de dienst. Bovendien zijn bij de verhuis van Abdijbeke naar het Boeverbos een aantal 
dossiers verloren gegaan. 

Hij denkt dat dit niet mis te verstaan is van deze bewoordingen die bij hem onmiddellijk enige aandacht 
wekken. 

Hij stelt ook de vraag aan de deputatie of dat zij die opmerkelijke stellingname van de dienst ten 
opzichte van het Rekenhof ook onderschrijven. Klopt dit?  

Dat is uiteraard hoofdzakelijk in de vorige legislatuur maar gezien de continuïteit van deze deputatie 
denkt hij dat deze vraag zeker mag worden gesteld. Hij wil ook meegeven dat hij niet echt onder de 
indruk is van de openheid die de deputatie in deze aan de dag weet te leggen. 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde,deelt mee dat men kennis heeft genomen van het verslag van het 
Rekenhof. Dat was inderdaad slikken. Het lijkt er inderdaad op dat er een aantal subsidies definitief 
verloren zullen zijn. Er zijn geen goeie redenen voor.  

Op de banken ligt een overzicht van de subsidies , u ziet een datum voor de oplevering van de werken 
staan van 2010.  

Op het moment dat de werken worden opgeleverd, moet de subsidie worden opgevraagd door de 
diensten. Bij deze is dit blijkbaar niet gebeurd. Dat kan ten laatste soms twee jaar, vijf jaar na die 
oplevering. Het is wat ironisch, het gaat hier om interne controle systemen en er blijkt toch een en ander 
mis te lopen bij het intern controleren.  

Nochtans worden heel wat inspanningen gedaan om dossiers tijdig klaar te hebben. In die zin is de 
frustratie zeer groot maar de feiten zijn wat ze zijn. In die zin heeft de deputatie twee dingen besloten 
nl. er wordt een amendement ingediend dat bij prioriteit te gaan onderzoeken hoe men in de toekomst er 
voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt en ten tweede geeft men opdracht aan de griffier om te 
onderzoeken hoe dit kan gebeuren en hoe men kan gezorgd worden dat dit in de toekomst niet meer kan 
gebeuren. Hij heeft niet graag halve antwoorden. Het moet grondig worden onderzocht. Daarbij moet 
ook worden gekeken of er nog gelijkaardige dossiers zijn zodat men een totaal overzicht krijgt van wat 
er aan de hand is en hoe dit kon gebeuren. Het moet mogelijk zijn om tegen een commissie van 
september dit voor mekaar te hebben. Dat is het voorstel dat de deputatie doet.  

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, is tevreden dat er concrete maatregelen werden genomen. Hij 
kijkt uit naar het verslag van september. Hij vindt ook markant dat het Rekenhof de dienst opbelde en 
dat er op dat moment geen signaal wordt gegeven naar deputatie. Hij zou vanuit zijn huidige 
bevoegdheid in Gistel absoluut niet mee gediend zijn mocht de dienst zoiets hem niet melden.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 8. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Schotte,  Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Vanbrabant, Vandermersch, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, Vandenbrande. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
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In het ontwerp van besluit wordt art. 3 toegevoegd. 
Art. 3: De provincieraad voegt het risico “de opvolging van de realisatie van de aan de provincie 
toegezegde subsidies” prioritair toe binnen de focus van te nemen controlemaatregelen voor het systeem 
voor organisatiebeheersing 2020-2025.  
 
TOELICHTING 
Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof in haar verslag bij de Jaarrekening 2018 van de 
provincie West-Vlaanderen is onderzocht op welke dossiers het gedetecteerde probleem betrekking 
heeft: 

Dossier Bedrag van 
de premie 

Datum 
toekenningsbesluit 

Einddatum 
opvragen 
premies 

Goedkeuring 
oplevering van 
de werken 

Deel 01: Groot 
seminarie – Renovatie 
dak, zoldering kerk en 
toren Oude 
Duinenabdij 

714.644,78 
€ 

20/02/2008 19/02/2013 21/10/2010 

Deel 02: Groot 
seminarie – 
Buitenschrijnwerken 

9.389,60 € 19/01/2009 18/01/2011 05/08/2009 

Deel 03: Groot 
seminarie – Bevloering 
gang 1ste verdieping 

8.380,41 € 07/10/2009 6/10/2011 15/02/2010 

Deel 04: Groot 
seminarie – Oude 
Duinenabdij – Dak 
Bibliotheek 

203.529,97 
€ 

08/04/2008 07/04/2013 25/02/2010 

Deel 05: 
Bisschopshuis – 
restauratie- en 
herstellingswerken 

46.256,16 € 28/04/2009 27/04/2014 27/01/2011 

 
Het provinciebestuur neemt onmiddellijk concrete maatregelen. Ze doet dit door het risico “de opvolging 
van de realisatie van de aan de provincie toegezegde subsidies” onmiddellijk toe te voegen aan de 
prioritaire aandachtspunten voor bijkomende controlemaatregelen. Hiermee doet ze een belangrijke 
voorafname aan de risico-identificatie die aan de start van de cyclus zal worden georganiseerd. 
 
Brugge, 18 juni 2019 
 
Bart Naeyaert  
Gedeputeerde voor Bestuurlijke Organisatie  
 
 
 
STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT  
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 28 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Schotte,  Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Vanbrabant, Vandermersch, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, Vandenbrande, Buyse. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE KENNISNAME VAN HET EVALUATIERAPPORT 
VAN DE INTERNE CONTROLECYCLUS 2018-2019 EN DE VASTSTELLING VAN HET 
ORGANISATIEBEHEERSINGSSYSTEEM VOOR 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, inzonderheid artikel 95, 96 en 96bis met betrekking tot organisatiebeheersing 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 92, 93 en 94 voor wat het managementteam betreft en de 

verantwoordelijkheid van het managementteam in de voorbereiding van het systeem van interne 
controle 

- het overleg binnen het managementteam d.d. 09/10/2018 betreffende de conceptnota 
organisatiebeheersing 

- het overleg binnen het managementteam d.d. 04/12/2018 betreffende de implementatienota 
organisatiebeheersing 

- het overleg binnen het managementteam d.d. 05/02/2019 betreffende de uitvoering van de 
risicoanalyse en de verantwoordelijkheden van de actoren 

- het besluit van de provinciegriffier dd. 13/05/2019 met de nota “Principes en uitgangspunten voor het 
organisatiebeheersingssysteem” 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt kennis van het evaluatierapport van de interne controlecyclus 2018 – 2019. 
 
Art. 2: 
De provincieraad keurt het besluit goed van de provinciegriffier dd. 13/05/2019 en de nota ‘‘Principes en 
uitgangspunten voor het organisatiebeheersingssysteem”, tot vaststelling van het algemeen kader voor 
het organisatiebeheersingssysteem. 
 
Art. 3: 
De provincieraad voegt het risico “de opvolging van de realisatie van de aan de provincie toegezegde 
subsidies” prioritair toe binnen de focus van te nemen controlemaatregelen voor het systeem voor 
organisatiebeheersing 2020-2025. 
 
 
Brugge, 20/06/2019 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Christof DEJAEGHER 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek 
Moeder Goeds Troosteres der Bedroefden in Pervijze  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

De voorzitter deelt mee de puntjes 9 tot 15 samen te nemen. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
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Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, 
Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe, 
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
Het volgend raadslid brent een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Dejaegere, De Poorter, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 
Tavernier en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK MOEDER GODS TROOSTERES DER BEDROEFDEN IN 
PERVIJZE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 
ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring 
niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 21 februari en 21 maart 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-
Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de 
provincie West-Vlaanderen; 

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze ingediend 
bij het provinciebestuur op 23 april 2019; 

- het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop van 6 mei 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 14 
mei 2019; 

- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 
Bedroefden in Pervijze de exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  

- voor 2020: 25.860,89 euro;  
- voor 2021: 36.200,00 euro;  
- voor 2022: 36.200,00 euro;  
- voor 2023: 36.200,00 euro; 
- voor 2024: 36.200,00 euro; 
- voor 2025: 36.200,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 100.000,00 euro: voor de renovatie van het dak van de kerk en herstelwerken aan de 

toren op de kerk;  
- voor 2021: 55.000,00 euro: voor het vernieuwen en toegankelijker maken van de toegangen van 

de openbare weg naar de kerk;  
- voor 2022: 7.000,00 euro: voor de optimalisatie van de verwarming en een nieuwe bepleistering 

van de binnenmuren van de zijgevels;  
- voor 2023: 0,00 euro; 
- voor 2024: 0,00 euro; 
- voor 2025: 0,00 euro.  

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 
Troosteres der Bedroefden in Pervijze goed te keuren;  

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 
Troosteres der Bedroefden in Pervijze goed,  
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met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
- voor 2020: 25.860,89 euro;  
- voor 2021: 36.200,00 euro;  
- voor 2022: 36.200,00 euro;  
- voor 2023: 36.200,00 euro; 
- voor 2024: 36.200,00 euro; 
- voor 2025: 36.200,00 euro.  

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
- voor 2020: 100.000,00 euro: voor de renovatie van het dak van de kerk en herstelwerken aan de 

toren op de kerk;  
- voor 2021: 55.000,00 euro: voor het vernieuwen en toegankelijker maken van de toegangen van 

de openbare weg naar de kerk;  
- voor 2022: 7.000,00 euro: voor de optimalisatie van de verwarming en een nieuwe bepleistering 

van de binnenmuren van de zijgevels;  
- voor 2023: 0,00 euro; 
- voor 2024: 0,00 euro; 
- voor 2025: 0,00 euro.  

Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze, aan het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken 
in West-Vlaanderen en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe 
kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

De voorzitter deelt mee de puntjes 9 tot 15 samen te nemen. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 23 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 
Tavernier en Vansteenkiste.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK H. AMANDUS IN KORTRIJK  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
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- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 
ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring 
niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 21 februari en 21 maart 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-
Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de 
provincie West-Vlaanderen; 

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk ingediend bij het provinciebestuur op 
23 april 2019; 

- het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop van 6 mei 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 14 
mei 2019; 

- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk de 
exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  

- voor 2020: 39.142,92 euro;  
- voor 2021: 40.590,00 euro;  
- voor 2022: 39.990,00 euro;  
- voor 2023: 42.590,00 euro; 
- voor 2024: 40.540,00 euro; 
- voor 2025: 39.590,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 5.000,00 euro: zijnde 3.500,00 euro voor de aankoop van 50 stoelen en 1.500,00 euro 

voor de installatie van een elektronisch slot;  
- voor 2021: 900,00 euro: voor het herstel van de brievenus en om de toegankelijkheid te 

verbeteren naar de kerk;   
- voor 2022: 5.700,00 euro: voor het schilderen van de binnenmuren van de kerk en het herstel 

van enkele lichtpunten;  
- voor 2023: 1.040,00 euro: voor een uithangbord; 
- voor 2024: 1.185,00 euro: voor het ophangen van de iconen; 
- voor 2025: 0,00 euro.  

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in 
Kortrijk goed te keuren;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk 
goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 39.142,92 euro;  
- voor 2021: 40.590,00 euro;  
- voor 2022: 39.990,00 euro;  
- voor 2023: 42.590,00 euro; 
- voor 2024: 40.540,00 euro; 
- voor 2025: 39.590,00 euro.  

 
en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 5.000,00 euro: zijnde 3.500,00 euro voor de aankoop van 50 stoelen en 1.500,00 euro 
voor de installatie van een elektronisch slot;  

- voor 2021: 900,00 euro: voor het herstel van de brievenus en om de toegankelijkheid te 
verbeteren naar de kerk;   

- voor 2022: 5.700,00 euro: voor het schilderen van de binnenmuren van de kerk en het herstel 
van enkele lichtpunten;  

- voor 2023: 1.040,00 euro: voor een uithangbord; 
- voor 2024: 1.185,00 euro: voor het ophangen van de iconen; 
- voor 2025: 0,00 euro.  

Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus 
in Kortrijk, aan het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen en aan de 
provinciegouverneur. 
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*** 

 
Agendapunt 11 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe 
kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

De voorzitter deelt mee de puntjes 9 tot 15 samen te nemen. 
 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 23 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, 
Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Vansteenkiste.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 
ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring 
niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 21 februari en 21 maart 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-
Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de 
provincie West-Vlaanderen; 

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge ingediend bij het 
provinciebestuur op 23 april 2019; 

- het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop van 6 mei 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 14 
mei 2019; 

- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 
de exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  

- voor 2020: 27.999,98 euro;  
- voor 2021: 34.900,00 euro;  
- voor 2022: 34.850,00 euro;  
- voor 2023: 34.850,00 euro; 
- voor 2024: 34.800,00 euro; 
- voor 2025: 34.800,00 euro.  
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en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 0,00 euro;  
- voor 2021: 3.000,00 euro: voor de aankoop van een loper (indien de behoefte zich stelt); 
- voor 2022: 3.000,00 euro: voor de verbetering van de geluidsinstallatie (indien de behoefte zich 

stelt);  
- voor 2023: 0,00 euro;  
- voor 2024: 2.000,00 euro: voor de aankoop van ICT-materiaal;  
- voor 2025: 0,00 euro.  

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn 
en Helena in Brugge goed te keuren;  

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en 
Helena in Brugge goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 27.999,98 euro;  
- voor 2021: 34.900,00 euro;  
- voor 2022: 34.850,00 euro;  
- voor 2023: 34.850,00 euro; 
- voor 2024: 34.800,00 euro; 
- voor 2025: 34.800,00 euro.  

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
- voor 2020: 0,00 euro;  
- voor 2021: 3.000,00 euro: voor de aankoop van een loper (indien de behoefte zich stelt); 
- voor 2022: 3.000,00 euro: voor de verbetering van de geluidsinstallatie (indien de behoefte zich 

stelt);  
- voor 2023: 0,00 euro;  
- voor 2024: 2.000,00 euro: voor de aankoop van ICT-materiaal;  
- voor 2025: 0,00 euro.  

 
 
 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge, aan het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-
Vlaanderen en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe 
kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

De voorzitter deelt mee de puntjes 9 tot 15 samen te nemen. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 10 onthoudingen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, 
Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 
ingevolge artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring 
niet-goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 21 februari en 21 maart 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-
Vlaanderen en de afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken van de 
provincie West-Vlaanderen; 

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende ingediend bij het 
provinciebestuur op 23 april 2019; 

- het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop van 6 mei 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 14 
mei 2019; 

- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 
Oostende de exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  

- voor 2020: 17.595,76 euro;  
- voor 2021: 25.170,00 euro;  
- voor 2022: 26.400,00 euro;  
- voor 2023: 26.400,00 euro; 
- voor 2024: 26.300,00 euro; 
- voor 2025: 26.300,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 2.000,00 euro: voor de aankoop van ICT-materiaal;  
- voor 2021: 15.000,00 euro: voor de renovatie van het dak van de winterkapel;  
- voor 2022: 1.000,00 euro: voor de programmering van de klokken;  
- voor 2023: 0,00 euro; 
- voor 2024: 5.000,00 euro: voor de aankoop van stalstoelen in de winterkapel;  
- voor 2025: 0,00 euro.  

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 
Methodios in Oostende goed te keuren;  

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 
Methodios in Oostende goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
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- voor 2020: 17.595,76 euro;  
- voor 2021: 25.170,00 euro;  
- voor 2022: 26.400,00 euro;  
- voor 2023: 26.400,00 euro; 
- voor 2024: 26.300,00 euro; 
- voor 2025: 26.300,00 euro.  

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
- voor 2020: 2.000,00 euro: voor de aankoop van ICT-materiaal;  
- voor 2021: 15.000,00 euro: voor de renovatie van het dak van de winterkapel;  
- voor 2022: 1.000,00 euro: voor de programmering van de klokken;  
- voor 2023: 0,00 euro; 
- voor 2024: 5.000,00 euro: voor de aankoop van stalstoelen in de winterkapel (indien de behoefte 

zich stelt);  
- voor 2025: 0,00 euro.  

 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende, aan het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-
Vlaanderen en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de kathedrale 
kerkfabriek St.-Salvator in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
De voorzitter deelt mee de puntjes 9 tot 15 samen te nemen. 
 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 25 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 9 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, 
Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, Lodewyckx, Schotte 
en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING 2019 VAN 
DE KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
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- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge 
artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 13 februari 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en 
de afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- dat de budgetwijziging 2019, de beleidsnota van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator en het advies 
van het Bisdom werden ingediend bij het provinciebestuur op 9 mei 2019; 

- dat in de budgetwijziging 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 249.045,00 euro en de provinciale investeringstoelage wordt 
geraamd op 94.000,00 euro, waarmee volgende investeringen zullen worden uitgevoerd:  
° Herstellingen aan het Schrijn van Sint-Elooi; 
° Het op punt stellen van de geluidsinstallatie;  
° Twee sokkels voor schilderijen in de schatkamer;  
° Dringende herstelling aan de triptiek “Opdracht in de tempel” van Isenbrant;  
° Ontwerp + kostprijs van het ophangsysteem van de wandtapijten;  
° Camerabewaking in de schatkamer;  
° Paaltjes in kerk voor afscherming kunstwerken;  
° Vervanging van de sleutels;  
° Ontwikkeling website en app voor rondleiding van bezoekers in de kathedraal (eerste deel). 

- de deputatie stelt voor om de budgetwijziging 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge goed te keuren;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de budgetwijziging 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 
goed, met een provinciale exploitatietoelage van 249.045,00 euro en een provinciale investeringstoelage 
van 94.000,00 euro, waarmee volgende investeringen zullen worden uitgevoerd:  
° Herstellingen aan het Schrijn van Sint-Elooi; 
° Het op punt stellen van de geluidsinstallatie;  
° Twee sokkels voor schilderijen in de schatkamer;  
° Dringende herstelling aan de triptiek “Opdracht in de tempel” van Isenbrant;  
° Ontwerp + kostprijs van het ophangsysteem van de wandtapijten;  
° Camerabewaking in de schatkamer;  
° Paaltjes in kerk voor afscherming kunstwerken;  
° Vervanging van de sleutels;  
° Ontwikkeling website en app voor rondleiding van bezoekers in de kathedraal (eerste deel). 
 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
Agendapunt 14 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale 
kerkfabriek St.-Salvator in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Mey, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, Lodewyckx, 
Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen 
ingevolge artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot goedkeuring niet-
goedkeuring of aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 13 februari 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en 
de afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge ingediend bij het provinciebestuur op 
9 mei 2019; 

- het advies van het Bisdom Brugge van 7 mei 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 8 mei 2019; 
- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge de 

exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  
- voor 2020: 254.575,78 euro;  
- voor 2021: 277.120,00 euro;  
- voor 2022: 280.970,00 euro;  
- voor 2023: 283.320,00 euro; 
- voor 2024: 287.170,00 euro; 
- voor 2025: 290.020,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 46.000,00 euro (waarvan 6.000,00 euro reeds voorzien is voor het tweede deel van 

de ontwikkeling van de website en de app);  
- voor 2021: 40.000,00 euro;  
- voor 2022: 40.000,00 euro;  
- voor 2023: 40.000,00 euro; 
- voor 2024: 40.000,00 euro; 
- voor 2025: 40.000,00 euro; 

waarbij de investeringen zullen worden uitgevoerd naargelang de prioriteit.  
- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator 

in Brugge goed te keuren;  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 254.575,78 euro;  
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- voor 2021: 277.120,00 euro;  
- voor 2022: 280.970,00 euro;  
- voor 2023: 283.320,00 euro; 
- voor 2024: 287.170,00 euro; 
- voor 2025: 290.020,00 euro.  

 
en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 46.000,00 euro (waarvan 6.000,00 euro reeds voorzien is voor het tweede deel van 
de ontwikkeling van de website en de app);  

- voor 2021: 40.000,00 euro;  
- voor 2022: 40.000,00 euro;  
- voor 2023: 40.000,00 euro; 
- voor 2024: 40.000,00 euro; 
- voor 2025: 40.000,00 euro; 

waarbij de investeringen zullen worden uitgevoerd naargelang de prioriteit.  
 
 
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom Brugge, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Akte nemen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek St.-
Salvator Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
de dames en heren Vanbrabant en De Mey. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Pillaert, Lodewyckx, Schotte 
en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 VAN DE 
KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
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- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge 
artikel 78 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring of 
aanpassing wordt toegewezen; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 13 februari 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en 
de afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge;   

- dat het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator en het advies van het Bisdom van 7 
mei 2019, werden ingediend bij het provinciebestuur op 9 mei 2019; 

- dat in het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator de provinciale exploitatietoelage 
wordt geraamd op 254.575,78 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd op 46.000,00 
euro (zie ook bijlage); 

- dat het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator past binnen het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025;  

- conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt de provincieraad akte van het 
budget indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- de deputatie stelt voor om akte te nemen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge;  

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge, 
met een vastgestelde exploitatietoelage van 254.575,78 euro en een investeringstoelage van 46.000,00 
euro.  
 
Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Bisdom Brugge, de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 
Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Kennisnemen van de jaarrekening 2018 van INAGRO vzw 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN DE JAARREKENING 2018 VAN 
INAGRO VZW 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 
§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 240 (regeling in 
samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden) 

- de besluiten van de provincieraad van 27/1/2011 tot oprichting van Inagro vzw en van 23/06/2011 
tot de inwerkingtreding van Inagro vzw 

- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 
2014-2018 

- het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
De provincieraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van Inagro vzw. 
 
Art. 2 : 
Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2018 van Inagro vzw.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Brugge ter 
uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN PERCELEN GROND TE BRUGGE TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN 
TILLEGEMBOS  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De mogelijkheid tot aankoop aan De Vlaamse Waterweg, NV van publiek recht, van gronden palend 
aan het provinciedomein Tillegembos;  

- Het feit dat een aankoop van deze gronden ervoor zorgt dat de percelen opgenomen worden in het 
provinciedomein Tillegembos, waarbij zal worden ingezet op een duurzaam en ecologisch 
verantwoord beheer van het bos;  

- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan; 
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- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Brugge, 24ste afdeling, Sint-Michiels, 1ste 
afdeling, sectie A, perceelnummers 603 S en 602 D met een totale oppervlakte van 33a 35ca tegen 
een prijs van 11.672,50 EUR;  

- Het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Brugge, 24ste afdeling, Sint-Michiels, 1ste afdeling, 
sectie A, perceelnummers 603 S en 602 D, met een totale oppervlakte van 33a 35ca, tegen een prijs van 
11.672,50 EUR; 
 
Art. 2: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
 
Art. 3: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein 
Tillegembos.  
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Koksijde 
(Oostduinkerke) voor de uitbreiding van het provinciedomein "De Koolhofput" 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kristof Pillaert, N-VA raadslid, deelt mee dat het jammer is maar hij moet verdergaan op de 
tendens van collega Aernoudt. Hij wil zijn ongenoegen uiten over het feit dat er in de commissie werd 
gezegd dat men bijkomende info bij het verslag zou opnemen, dit was er niet. De commissieverslagen 
zouden op maandag zijn. Eigenlijk was dit maar op dinsdagnamiddag om 15 uur dat dit werd 
gepubliceerd. De tijd is dan heel kort om zich als provincieraadslid voor te bereiden. De antwoorden 
zouden in het verslag worden opgenomen maar dat is niet gebeurd. Er wordt al lachend een 
verslaggever aangeduid. Het zijn niet echte werkinstrumenten meer. Dit moet meegenomen worden naar 
het bureau. 

Wij zijn als NVA-medestander geweest in verband met aanleg van bufferbekken, we zijn de eerste om dit 
te ondersteunen. Bij deze realisatie hebben we echter enkele bedenkingen.Door de oeverwerken is de 
bufferwerken, 113 kubiek, dit zou kunnen worden opgelost met een grote regenput. Er is ook nog geen 
overstroming geweest. De reden dat men hier aan geeft, zijn zaken die in de toekomst kunnen voordoen. 

Men heeft de indruk dat men dit doet om deze site aantrekkelijker te maken. Indien dit zo is, kan dit 
worden gezegd. Misschien zijn er bufferingen die dringender zijn. 

Men zal zich onthouden. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde,deelt mee dat dit het werk is in kader van een kleine 
uitbreiding,  bij die inrichting komen bijkomende verhardingen. Het gaat om een beperkte noodzakelijke 
buffering. Enerzijds die waterbuffering op een natuurlijke wijze te kunnen realiseren, en terzelftertijd kan 
men een bijkomende biotoop creëren.  
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Misschien span je de kar voor het paard, die zaken worden dubbel geagendeerd, eerst het behandelen 
van de overheidsopdracht en daarna inhoudelijk . Op dit laatste waren er geen vragen. Men kan zich 
richten tot de leden van de vierde commissie. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat hij uiteraard niets op tegen heeft over het 
aanpakken van een natuurlijke wijze. Het voorbeeld van regenputten was eigenlijk cynisch bedoeld. 
Misschien beter duidelijk zeggen dat het een opwaardering is voor het domein.  

Wat betreft de commissies, bijkomende info zit er niet bij . We moeten dit meenemen naar het bureau. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat er in de toelichtende nota in derde paragraaf 
uitgebreid omschreven wordt er wordt ook verwezen naar de compensatie. Het is zeker geen 
verdoezeling van dit punt.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe, Vanbrabant, 
Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Vandenbrande en Van Meirhaeghe.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN EEN PERCEEL GROND TE KOKSIJDE (OOSTDUINKERKE) VOOR DE UITBREIDING VAN HET 
PROVINCIEDOMEIN "DE KOOLHOFPUT".  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De mogelijkheid tot aankoop aan De Vlaamse Waterweg, NV van publiek recht, van grond palend 
aan het provinciedomein De Koolhofput;  

- Het feit dat door deze aankoop er een extra waterbuffering kan ontwikkeld worden.   
- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van grond te Koksijde, 5de afdeling, Oostduinkerke, 1ste 

afdeling, sectie C, perceelnummer 619 A, met een oppervlakte van 32a 88ca, tegen een prijs van 
13.152 EUR;  

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond te Koksijde, 5de afdeling, Oostduinkerke, 1ste 
afdeling, sectie C, perceelnummer 619 A, met een oppervlakte van 32a 88ca, tegen een prijs van 13.152 
EUR. 
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Art. 2: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
 
Art. 3: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein De 
Koolhofput.  
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 
 
 

Agendapunt 19 Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te 
Wingene voor de uitvoering van het inrichtingsplan "Wildenburg - Aanwijs"  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN EEN PERCEEL GROND TE WINGENE VOOR DE UITVOERING VAN HET INRICHTINGSPLAN 
"WILDENBURG-AANWIJS".   
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs d.d. 21 augustus 2014, gewijzigd op 12 oktober 2016; 
- Het feit dat door de aankoop van deze grond er een natuurlijke overstromingszone voor de 

Blauwhuisbeek en een wandelverbinding kan worden aangelegd; 
- Het liggingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van grond gelegen te Wingene, 1ste afdeling, sectie C, 

perceelnummer 9 H, met een totale oppervlakte van 4ha 86a 16ca, tegen een prijs van 74.083,25 
EUR; 

- Het voorstel van de deputatie; 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond gelegen te Wingene, 1ste afdeling, sectie 
C, perceelnummer 9 H, met een totale oppervlakte van 4ha 86a 16ca, tegen een prijs van 74.083,25 
EUR. 
 
 
Art. 2: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
 
Art. 3: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor de uitvoering van het inrichtingsplan 
“Wildenburg-Aanwijs”.    
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 20 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostkamp in 
functie van het inrichtingsplan "Groenhove - Vrijgeweid" 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN 
GROND TE OOSTKAMP IN FUNCTIE VAN HET INRICHTINGSPLAN 'GROENHOVE-VRIJGEWEID'. 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het landinrichtingsproject “Brugse Veldzone”, inrichtingsplan “Groenhove-Vrijgeweid”;  
- De aankoop van de grond door de VLM met het oog op de verbetering van de provinciale 

Vrijgeweedwandelroute en de verbintenis van de provincie om het goed over te nemen tegen de 
procentuele bijdrage van 50 %;  

- Het feit dat ingevolge de overname van de grond door de Provincie de aanleg van een alternatieve 
ontsluiting voor voetgangers naar de Ringbeekstraat kan bestendigd worden; 

- Het liggingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van grond gelegen te Oostkamp, 5de afdeling, sectie H, 

perceelnummer 243A, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 4a 97ca, tegen een prijs van 
1208 EUR; 
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- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond gelegen te Oostkamp, 5de afdeling, sectie H, 
perceelnummer 243A, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 4a 97ca, tegen een prijs van 
1208 EUR. 
 
Art. 2: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven onroerend goed. 
 
Art. 3: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor de uitvoering van het inrichtingsplan 
“Groenhove-Vrijgeweid”.    
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 21 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Avelgem voor de 
uitbreiding van de groene as "De Trimaarzate" 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE AVELGEM VOOR DE UITBREIDING VAN DE GROENE AS 'DE TRIMAARZATE'  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt 
rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De goedkeuring door de deputatie in zitting van 2 mei 2019 van de overeenkomst om gronden te 
Avelgem aan te kopen ter uitbreiding van de groene as ‘de Trimaarzate’, onder de opschortende 
voorwaarde van machtiging door de provincieraad; 

- Het feit dat door deze aankoop een extra picknickplaats langsheen de groene as kan gecreëerd 
worden;  



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Avelgem, 4de afdeling Outrijve, sectie A, 
perceelnummers 561B en 562E, met een totale kadastrale oppervlakte van 24a 25ca, tegen een prijs 
van 9700 EUR; 

- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Avelgem, 4de afdeling Outrijve, sectie A, 
perceelnummers 561B en 562E, met een totale kadastrale oppervlakte van 24a 25ca, tegen een prijs van 
9700 EUR.  
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van de groene as ‘de 
Trimaarzate’.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 
 

Agendapunt 22 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden langs de 
Godelievebeek te Roeselare voor het creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE ROESELARE LANGS DE GODELIEVEBEEK, VOOR HET CREËREN VAN EEN 
GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De goedkeuring door de deputatie in zitting van 14/02/2019 om onderhandelingen op te starten voor 
de aankoop van 4 percelen grond te Roeselare in functie van het bestrijden van wateroverlast;  

- Het feit dat door deze aankoop een aansluiting kan gemaakt worden op het bestaande bekken van 
de stad Roeselare waardoor er meer buffer gecreëerd wordt; 
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- Het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen te Roeselare, 7de afdeling, sectie C, 
perceelnummers 832, 860A, 861 en 870, met een totale oppervlakte van 9090m², tegen een prijs 
van 60.000 EUR;  

- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen te Roeselare, 7de afdeling, sectie C, perceelnummers 
832, 860A, 861 en 870, met een totale oppervlakte van 9090m², tegen een prijs van 60.000 EUR;  
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. in functie van het bestrijden van wateroverlast; 
 
Art. 3:  
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

 
 
 
Agendapunt 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 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De  heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, moet spijtig genoeg de tussenkomst van collega Pillaert 
bevestigen, zelfs versterken. Men stelt in de commissies regelmatig technische vragen, daarvoor dienen 
ook de commissies, die gaan soms op detailniveau. Hij kan begrijpen dat een ambtenaar niet altijd 
onmiddellijk kan antwoorden. Hij heeft ook deze keer vastgesteld dat er in verschillende 
commissieverslagen de vragen die werden gesteld, niet beantwoord worden in het verslag.  Na mailtjes 
te versturen, heeft hij antwoorden gehad.  Het is een beetje betreurenswaardig dat de antwoorden niet 
terug te vinden zijn in de commissieverslagen.  
Bij dit puntje had hij een opmerking gemaakt over de boompalen.  
Gezien het enkel een mailtje betreft, hier opnieuw de vraag. Wordt dit aangepast in de officiële stukken? 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat dit zal worden aangepast. Blijkbaar staat dit altijd 
erin standaard maar dat is niet altijd juist, de morgen kan ook eens juist zijn. Met deze woordspeling 
wordt dit rechtgezet. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 23. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: TORHOUT – AANLEG FIETSSNELWEG F32 FASE 2 TUSSEN SCHAVELARESTRAAT EN 
TINNENBURGSTRAAT  
 
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 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken fietsbeleid 
- De opdracht voor werken: Torhout – aanleg fietssnelweg F32 fase 2 tussen Schaverlarestraat en 

Tinnenburgstraat 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 2.827.415,52 euro excl. BTW waarvan 1.054.438,55 

euro excl. BTW ten laste van de Provincie en 1.772.976,97 euro excl. BTW ten laste van de stad 
Torhout 

- Stad Torhout als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Torhout – aanleg fietssnelweg F32 fase 2 tussen 
Schaverlarestraat en Tinnenburgstraat met raming ten bedrage van 2.827.415,52 euro excl. BTW 
waarvan 1.054.438,55 euro excl. BTW ten laste van de Provincie en 1.772.976,97 euro excl. BTW ten 
laste van de stad Torhout, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 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 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 24. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: AVELGEM-ZWEVEGEM, GULDENSPOORPAD EN TRIMAARZATE. STRUCTUREEL 
ONDERHOUD 
 
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 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170234 Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 
- De opdracht van werken: “Avelgem-Zwevegem, Guldenspoorpad en Trimaarzate. Structureel 

Onderhoud” 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 165.616,38 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: “Avelgem-Zwevegem, Guldenspoorpad en Trimaarzate. 
Structureel Onderhoud” met raming ten bedrage van 165.616,38 euro excl. BTW volledig ten laste van 
de Provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

*** 
 

Agendapunt 25 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare 
procedure) betreffende de opdracht van werken: Ruilverkaveling Sint-Rijkers – Aanleg 
fietspaden – Deel 2 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen raadslid, heeft hier ook enkele vragen gesteld. In het 
commissieverslag staat er dat er verder geïnformeerd worden bij de VLM maar dat is geen antwoord op 
zijn vraag.  
Graag een verklaring hiervoor.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde deelt mee dat het antwoord opgevraagd werd maar dit is er nog 
niet.  
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, vindt het normaal dat het punt pas behandeld wordt als de 
vraag beantwoord is. 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er altijd met labels moet gewerkt worden, vandaar 
dat dit nu reeds op de agenda staat.
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren De Mey, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: RUILVERKAVELINGSCOMITE SINT-RIJKERS – AANLEG FIETSPADEN DEEL 2  
 
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 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2019170037 Inrichten en kwalitatief omgaan met de 

ruimte in haar verscheidenheid 
- De opdracht voor werken: Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers – aanleg fietspaden deel 2 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 831.905,34 euro excl. BTW waarvan 135.726,37 

euro excl. BTW ten laste van de Provincie 
- Het Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers – aanleg fietspaden 
deel 2 met raming ten bedrage van 831.905,34 euro excl. BTW waarvan 135.726,37 euro excl. BTW ten 
laste van de Provincie, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 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 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 26. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING 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 
 
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 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2019170038 uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht voor diensten: aanstelling van een studiebureau inzake het bouwen van een fietsbrug 

over de Kolvestraat te Brugge 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de dienstenopdracht: 120.000 euro excl. BTW 
- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 

- De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor diensten: Aanstelling van een studiebureau inzake het bouwen 
van een fietsbrug over de Kolvestraat te Brugge met raming ten bedrage van 120.000 euro excl. BTW, 
wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 27 Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de 
provincie West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, leest in het verslag dat er gevraagd is naar de 
haalbaarheidsstudie door de heer Wim Aernoudt. Ze vraagt zich af of het mogelijk is dat dit naar elke 
fractievoorzitter kan worden bezorgd of aan elk raadslid.  
De heer Wim Aernoudt, bevestigt dat hij dit heeft gekregen. Hij deelt lachend mee dat hij het altijd wil 
bezorgen.  
De heer Filip Buyse, fractievoorzitter Vlaams Belang, wil nog kort toelichting geven dat zijn fractie zich 
zal onthouden. Dit ligt gewoon aan het feit dat de tijd te kort was om voldoende info te hebben om een 
oordeel te kunnen vormen. 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat die haalbaarheidsstudie slechts één van de 
stukken is van het dossier. Info kan steeds worden verkregen. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 27. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 22 ja-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Tavernier, 
Vanlerberghe, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Schotte, Sneppe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

Agendapunt 28 Goedkeuren van de jaarrekening 2018 en verlenen van kwijting aan de 
bestuurders van de POM West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 28. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING 2018 EN HET 
VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE POM 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, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 
- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- het besluit van de provincieraad d.d. 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 

van de POM West-Vlaanderen, en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 12 over het financieel 
toezicht, art. 14 over het jaarverslag en art. 17 §2 over de rekening en boekhouding 

- het besluit van de provincieraad d.d. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 2014-2018 

- de vaststelling door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen van 28/05/2019 van de 
jaarrekening ter goedkeuring door de provincieraad, en het ontwerp jaarverslag 2018  

- het verslag van de commissaris-revisor van de POM West-Vlaanderen over de jaarrekening boekjaar 
2018 afgesloten op 31 december 2018 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening 2018 van de POM West-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
Aan de bestuurders van de POM West-Vlaanderen wordt kwijting verleend voor het betrokken werkjaar. 
 
Art. 3: 
Er wordt kennis genomen van de beleidsmonitoring 2018 van de POM West-Vlaanderen d.m.v. haar 
jaarverslag in het algemeen. 
 
 
 
 
 

*** 
 

 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

Agendapunt 29 Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 en de 
begroting 2019 van TUA WEST  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 29. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN DE JAARREKENING EN HET 
JAARVERSLAG 2018, EN VAN DE BEGROTING 2019 VAN TUA WEST 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen:  
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad), 43 §2, 5° (oprichting van 
extern verzelfstandigde agentschappen) en artikel 219 e.v. 

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002  

- het besluit van de provincieraad van 25 september 2014 tot oprichting van het provinciaal extern 
verzelfstandigd agentschap private stichting ‘Technische Universitaire Alliantie voor economische 
transformatie in West-Vlaanderen’, afgekort “TUA West”, en de goedkeuring van de daaraan 
verbonden statuten 

- het besluit van de provincieraad van 22 december 2014 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie West-Vlaanderen en TUA West 

- de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2018, en van de begroting 2019 door de raad 
van bestuur van TUA West van XX/XX/XXXX 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2018, en 
van de begroting 2019 van TUA West. 
 
 
 
 
 
 

*** 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

 
Agendapunt 30 Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het PTI - Kortrijk  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 30. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en 
Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de heren De Mey en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJIZGDE 
SCHOOLREGLEMENT VAN HET PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT (PTI) – KORTRIJK  
 
 
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 artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 42 (bevoegdheden provincieraad); 
- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 

dd. 17 december 2010 en latere wijzigingen; 
- Omzendbrief SO 64 betreffende structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs, dd. 2 

juni 1999 en latere wijzigingen; 
- Het advies van de schoolraad en ABOC; 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het gewijzigde schoolreglement dat bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
 
Dit gewijzigde schoolreglement treedt in werking vanaf 1 september 2019. 
 
Art. 3: 
 
Het schoolreglement dat door de provincieraad op 21/6/2018  werd goedgekeurd wordt hierbij  
opgegeheven. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

Agendapunt 31 Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement voor internationale 
onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 31. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en 
Willems. 
 
Het volgend raadslid onthoudt zich: 
de heer Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

*** 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

 
Agendapunt 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 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 32. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
KENNISNEMEN 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 
 
 
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 (bovenlokale taakbehartiging); 
- Artikel 80, §1 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat bepaalde dat provincies uiterlijk 

op 31 december 2018 uit de dienstverlenende verenigingen dienen uit te treden; 
- De beslissing van de provincieraad dd. 25 oktober 2018 waarbij de provincieraad de deputatie 

machtigde om samen met de WVI een overeenkomst uit te werken en goed te keuren op basis van 
de goedgekeurde principes; 

- De beslissing van de deputatie dd. 23 mei 2019 waarbij de ontwerpovereenkomst met betrekking tot 
de modaliteiten voor de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de dienstverlenende 
vereniging “West-Vlaamse Intercommunale – WVI” werd goedgekeurd; 

- het voorstel van gedeputeerde de Bethune; 
- na beraadslaging; 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig Artikel: Kennisnemen van de ontwerpovereenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de 
uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de dienstverlenende vereniging “West-Vlaamse 
Intercommunale – WVI”. 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
Agendapunt 33 Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer ter goedkeuring door de Vlaamse Regering  



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de derde 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 33. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN HET 
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF WESTTOER 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

− het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 236 bis 

− het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012 houdende de vaststelling van de statuten 
van Westtoer apb 

− het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2014-2018 

− de vaststelling van de jaarrekening 2018 conform de boekhoudwet en conform de Beleids- en 
Beheerscyclus (BBC) door de raad van bestuur van Westtoer apb op 21 mei 2019 

− het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening 2018 van Westtoer apb conform de boekhoudwet en conform de BBC-reglementering 
worden positief geadviseerd om ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse  
 
Art. 2: 
Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2018 van Westtoer apb. 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agendapunt 34 Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom 
provinciebedrijf Vonk ter goedkeuring door de Vlaamse Regering 
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 34. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 EN VAN 
HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE JAARREKENING 2018 VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF VONK 
 
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 artikel 2 (provinciaal belang omwille van 
bovenlokale taakbehartiging), artikel 225 tot 237, meer bepaald artikel 236bis; 
- artikel 143 en 144 van het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het wetboek van vennootschappen dd. 30 januari 2001; 
- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus; 
- het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 
provincieraad van 23 mei 2013; 
- de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf VONK West-Vlaanderen goedgekeurd in de 
provincieraad van 22 september 2016, laatst gewijzigd in de provincieraad van 28 februari 2019; 
- goedkeuring door de provincieraad op 22 december 2016 van de beheersovereenkomst met APB Vonk; 
- het budget 2018 en het meerjarenplan 2017-2019 van APB Vonk goedgekeurd in de provincieraad van 
16 november 2017, voortgezet op 7 december 2017; 
- de vaststelling van de jaarrekening 2018 en van het commissarisverslag door de raad van bestuur op 
30 april l2019 voor advies voor te leggen aan de provincieraad en ter goedkeuring aan de Vlaamse 
Regering; 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De jaarrekening 2018 conform de BBC-reglementering van het autonoom provinciebedrijf Vonk en het 
commissarisverslag over de jaarrekening 2018 worden positief geadviseerd om ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Vlaamse Regering. 
 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
Agendapunt 35 Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie 
in de Leiestreek 2019 - 2025  
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Claude Croes, CD&V raadslid, wil het vele voorbereidingswerk in de verf zetten. Heel wat 
mensen hebben bilaterale gesprekken gevoerd met verschillende schepenen van toerisme, met 
toeristische diensten, ook met zoveel andere spelers binnen het toerisme. Hij denkt dat het nu een 
belangrijk moment is om deze vaststelling te doen. Het is een belangrijk startschot voor de volgende 
jaren. Hij wil ook benadrukken dat de opmerking van collega Pillaert ernstig genomen wordt inzake de 
verhaallijnen. We zullen er samen werk van maken.  
Mevrouw Sabien Lahaye- Battheu , wil onderschrijven wat hij zegt, het is inderdaad een groot werk 
geweest, er werd veel afgetoetst met de partners.  Hopelijk wordt dit straks goedgekeurd. Het is een 
belangrijke stap gezet, de uitdagingen zijn er. Het is nu aan de realisatie hiervan. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 35. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 
VOOR TOERISME EN RECREATIE IN DE LEIESTREEK 2019-2025 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikels 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) 
- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 

beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2014-2018 
- de vaststelling dat toerisme één van de belangrijkste economische sectoren voor de provincie West-

Vlaanderen is 
- de opdeling van de provincie West-Vlaanderen in vier toeristisch-recreatieve regio’s (Kust, 

Westhoek, Leiestreek en Brugse Ommeland) 
- de noodzaak van een herziening en actualisering van een strategisch beleidsplan voor een coherente 

aanpak van de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in elk van de West-Vlaamse 
toeristische regio’s 

- het beleidsplan brengt de stand van zaken op vlak van toerisme en recreatie in de Leiestreek in 
kaart en legt de verdere ontwikkelingsperspectieven voor de periode 2019-2025 vast 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel : 
Het bijgaand document “Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 2019-2025” 
wordt vastgesteld en maakt deel uit van onderhavig besluit. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 36 Advies geven over het ontwerp van het gewestelijk RUP Kustpolders 
tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille  
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 20/06/2019 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 36. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VERLENEN VAN EEN voorwaardelijk gunstig ADVIES 
OVER HET ONTWERP GEWESTELIJK RUP AGNAS Kustpolders van Jabbeke en Oudenburg TE 
Jabbeke 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
− het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 

− de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, inzonderheid het artikel 2.2.7. 

− het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot 
definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 
2004 en 25 februari 2011 

− het ministerieel besluit van 6 maart 2002 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan 
voor de Provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) 

− het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de goedkeuring van het addendum op het 
ruimtelijk structuurplan voor de Provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) 

− het advies van de deputatie op het voorontwerp gewestelijk RUP AGNAS Kustpolders van Jabbeke en 
Oudenburg op de plenaire vergadering dd. 08/06/2016, het verslag van de plenaire vergadering dd. 
16/06/2016  

− de organisatie van het openbaar onderzoek waarbij de begin- en einddatum werd vastgelegd op 
respectievelijk 13/07/2019 tot 13/09/2019. De provincieraad betreurt de timing van het openbaar 
onderzoek waardoor het organisatorisch niet evident is om effectief een provincieraadszitting te 
houden tijdens de termijn van het openbaar onderzoek. De provincieraad ziet zich daardoor 
genoodzaakt om voor de start van dit openbaar onderzoek een advies uit te brengen en zal dit dan 
tijdens het openbaar onderzoek overmaken aan de Vlaamse Regering 

− Het verzoek van de Vlaamse Regering tot advisering van het ontwerp gewestelijk RUP AGNAS 
Kustpolders van Jabbeke en Oudenburg in n.a.v. het openbaar onderzoek 

− Het gewestelijk RUP AGNAS Kustpolders van Jabbeke en Oudenburg, bestaat uit toelichtende 
kaarten, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota. 

− Inhoudelijk legt het RUP de ontwikkelingsmogelijkheden vast voor de kustpolders tussen de kernen 
van Ettelgem, Jabbeke en Stalhille en de N9. Hierbij wordt een gedeelte erfgoedlandschap 
afgebakend en differentiatie van open ruimte functies doorgevoerd naar agrarisch gebied, bouwvrij 
agrarisch gebied, gemengd openruimtegebied, natuurgebied en natuurverwevingsgebied. 

− Het gewestelijk RUP wordt getoetst op de overeenstemming met het PRS-WV.  Daarnaast worden er 
inhoudelijke aandachtspunten aangehaald op het niveau van het RUP 

Overeenstemming met het PRS-WV 

Het gewestelijk RUP wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-
WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 en het addendum op het PRS-WV, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 februari 2014.  
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Volgende selecties bevinden zich in het plangebied en omgeving: 
- Gave landschappen: poldergebied Klemskerke – Zuienkerke, graslandgebied Kwetshage, 

graslandgebied Zwaanhoek-Oudeburg 

- Recreatief lijnelement: kanaal Brugge-Gent 

- Rivier- en beekvallei: Jabbeeksebeek, Stalhille scheiding/Kromzwin/Kerkvliet/ 
Kiekezwin/Dorpzwin 

- Stimulansgebieden natte kleine landschapselementen: de omgeving van de verspreide 
natuurkernen in de polders van Klemskerke, Paddegat en de polders van Uitkerke 

Gelieve rekening te houden met deze selecties en genomen beleidsopties in de verdere uitwerking 
van het RUP. 

Woonfunctie 
Binnen het plangebied zijn een aantal relicten bouwkundig erfgoed gelegen, zoals hoeves of kapelletjes. 
Deze worden symbolisch aangeduid op het grafisch plan.  
Voor het herenhuis in de Stationsstraat én voor een hoeve centraal in het poldergebied wordt echter 
gekozen om een herbestemming door te voeren van agrarisch gebied naar Gemengd openruimtegebied 
met cultuurhistorische waarde.  
In de voorschriften van dit artikel wordt gesteld dat ‘in bestaande vergunde of vergund geachte 
gebouwen kan […] ook het wonen toegelaten worden’. 
Dit impliceert dat in élk gebouw een nieuwe woning kan komen, hierdoor bestaat de kans dat er nieuwe 
woningen in de open ruimte kunnen bij komen, wat strijdig is met het kernversterkend beleid zoals 
bepaald in de structuurplannen. Het is op heden zo dat een bestaande vergund (geacht) gebouw of 
gebouwencomplex uit de inventaris bouwkundig erfgoed een mogelijkse functiewijzing kan krijgen op 
basis van het uitvoeringsbesluit aangaande zonevreemde functiewijzigingen. Hierbij is het onder andere 
wel nodig dat er een gunstig advies is van het agentschap onroerend erfgoed. Dit aspect valt voor de 
functie wonen met voorliggende voorschriften weg.  
In het dossier ontbreekt daarnaast uitleg of motivatie over deze bestemmingswijziging van de centrale 
hoeve. In de visie voor het deelgebied polder van Stalhille wordt op p.58 enkel over puntvormige 
aanduidingen gesproken. 
Jabbeeksebeek: 
De selectie als beekvallei van het PRS houdt in dat het beleid hier gericht is op behouden, herstellen en 
ontwikkelen van de natuurwaarden van de waterloop en de vallei in relatie met de waterhuishouding en 
de landschappelijke karakteristieken van de omgeving. Ter bescherming van de landschappelijke waarde 
van de Jabbeeksebeek is het aangeraden deze op het plan ook aan te duiden als een landschappelijk 
ecologische structuur, met passende voorschriften, gelijkaardig als de Noord-Ede. 
Bedrijvigheid: 
De provincie is bezig met een proces omtrent bijkomende bedrijvigheid in uitvoering van het Besluit van 
de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017. In de strategische visie van het BRV van Vlaanderen, wordt 
gewezen op een duurzame en mulitmodale uitbouw van de logistieke draaischijf. Hierin wordt gewezen 
op het belang van de multimodale verbindingen en knooppunten die gebruik kunnen maken van 
meerdere ontsluitingsmodi.  
In voorliggend plangebied liggen zowel het kanaal, het spoor en de autosnelweg dicht bij elkaar. De 
ligging ter hoogte van de verkeerswisselaar is dus mogelijks zo een plek met potenties voor een 
multimodale uitbouw. 
De provincie hoopt dat voorliggend RUP en de plankeuzes die nu gemaakt worden geen hypotheek 
leggen op een mogelijks planinitiatief inzake bijkomende bedrijvigheid.  

Inhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten op het RUP 
Reservatiestroken: 

Wat is de relatie tussen de aangeduide reservatiestroken in dit RUP en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 14/12/2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend 
in gewestplannen of algemene plannen van aanleg. In dit BVR werden heel wat reservatiestroken van het 
kanaal Gent-Oostende tussen Brugge en Oostende opgeheven, worden deze met het RUP toch 
hernomen? 

Water: 
Er wordt gevraagd om maatregelen voor watervoorzieningen (in functie van droogte) expliciet mogelijk 
te maken binnen artikel 1.4 en artikel 2.2. 

Het plangebied is volledig gelegen binnen de grenzen van de Nieuwe Polder van Blankenberge. Hierdoor 
dient voor de watertoets het wateradvies gevraagd aan het desbetreffende polderbestuur. 
Voor werken in de nabijheid van de waterloop of binnen de 5 m-onderhoudsstrook dient eveneens advies 
gevraagd worden aan het bovenvermelde  polderbestuur. 
Op voorliggend gewestelijk RUP heeft de provincie vanuit haar bevoegdheid water geen bemerkingen. 
Voor werken aan de waterlopen zelf zoals het verleggen van een waterloop, het voorzien van een 
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doorgang (overwelven) over een waterloop, herprofileren, bouwen van constructies op de waterloop, 
boren van een leiding onderdoor een waterloop, … dient een machtiging gevraagd te worden aan de 
deputatie. De aanvraag voor een machtiging kan deel uitmaken van de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. 
Vergunningsplichtige projecten in het plangebied passeren sowieso het polderbestuur en de provinciale 
dienst waterlopen als waterbeheerders. 
Bouwvrij agrarisch gebied: 

Vanuit de provincie worden een aantal vragen gesteld bij de concrete aanduiding van het bouwvrij 
agrarisch gebied, en met name de relatie met de bestaande landbouwzetels. 

Bij de aanduiding van bouwvrij agrarisch gebied, moet er vermeden worden dat dit te nauw aansluit bij 
de landbouwzetels. Indien dit wel het geval is, is een toekomstgericht ontwikkeling van de 
landbouwbedrijfszetel niet meer mogelijk.  

Met het RUP wordt de bebouwbare oppervlakte voor constructies voor de bedrijfszetels beperkt door een 
perimeterzone op te nemen rond te bedrijfszetels. Deze werkmethode biedt weinig ruimte voor een 
toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling (met oprichting van nieuwe gebouwen). Zo stelt de provincie dan 
ook voor om de zetels op te nemen in het bouwvrij agrarisch gebied met het voorschrift dat de 
bestaande landbouwbedrijfszetels verder compact kunnen uitbreiden.  

Boscompensatie: 
Ten noorden van de E40 wordt, in het kader van boscompensatie, een perceel bestemd naar gemengd 
openruimtegebied. Waarom wordt hier als gepaste bestemming niet voor bosgebied of natuurgebied 
geopteerd? 
Zonevreemde woningen: 
Wat is de verhouding van de basisrechten voor zonevreemde woningen en de passage ‘het oprichten van 
gebouwen en vergelijkbare constructies is niet toegelaten’ binnen de voorschriften van het 
natuurverwevingsgebied? Dezelfde bedenking geldt voor de woningen in het bouwvrij agrarisch gebied. 
Overige vragen: 
Bij het noordwestelijke natuurgebied werden ook percelen, die buiten het habitat of vogelrichtlijngebied 
vallen, bestemd als natuur. De motivatie hiervoor is niet terug te vinden in het dossier. 
In het dossier is sprake van een planologische ruil in het kader van een ruilverkavelingsplan. Het is nuttig 
dit ook op kaart weer te geven. 
In dit gebied zijn ook heel wat beheersovereenkomsten afgesloten. Heeft de bestemmingswijziging van 
landbouwgebied naar natuurgebied hierop impact? 
Worden er ook bijkomende flankerende maatregelen voorzien voor de getroffen landbouwers? 
 
− het voorstel van de deputatie  

BESLUIT: 
Enig Artikel.  De Provincieraad van West-Vlaanderen adviseert het ontwerp gewestelijk RUP AGNAS 
Kustpolders van Jabbeke en Oudenburg, wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.  

Voorwaarden:  
- de Jabbeeksebeek is in het PRS geselecteerd als beekvallei, er wordt gevraagd deze aan te 
duiden op het grafisch plan en gepaste voorschriften te voorzien om deze landschappelijke 
structuur te beschermen 
- er wordt gevraagd om maatregelen voor watervoorzieningen expliciet mogelijk te maken 
binnen artikel 1.4 en artikel 2.2 
- de voorschriften van het gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde laten 
bijkomende woningen toe in de open ruimte, dit is in strijd met het PRS  

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 37 Voorlopig vaststellen van het PRUP Gecontroleerd Overstromingsgebied 
Blekerijbeek met bijhorend onteigeningsplan te Ichtegem  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, heeft een bijkomende informatieve vraag. De meeste 
overstromingsgebieden worden gerealiseerd zonder PRUP. Hij had graag geweten of er nog dergelijke 
dossiers zijn die problematisch zijn. 
Mevrouw Sabien Lahaye- Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat er nog steeds contacten zijn met de 
eigenaar, we hopen op een akkoord. Ze zal dit navragen en wil hem verzekeren dit antwoord tijdig 
bezorgd wordt.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 37. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED 
(GOG) BLEKERIJBEEK (ICHTEGEM) 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind); 
de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 2.2.12 
, 2.4.3,2.4.4; 
het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV); 
het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002; 
het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan voor 
de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014; 
de beslissing van de deputatie van 22/12/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) GOG Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan;  
het vooroverleg over het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) 
conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9; 
het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen; 
de goedkeuring door de deputatie van de start- en procesnota PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 28/09/2017 ten behoeve van de publieke 
raadpleging; 
de publieke raadpleging over de start – en procesnota van het PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan van 16/10/2017 tot en met 15/12/2017 
de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 04/10/2018 ten behoeve van de plenaire 
vergadering; 
het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
gecontroleerd overstromingsgebied (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan, uitgebracht in zitting 
van 08/11/2018; 
het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 19/11/2018 over het voorontwerp PRUP 
gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan  en de 
daaruit volgende aanpassingen; 
de scopingnota waarin bevestigd werd door de diensten, bevoegd voor milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage, dat een milieueffectenrapport en een ruimtelijk veiligheidsrapport niet moeten 
worden opgemaakt;  
de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp PRUP Gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) op 23/05/2019; 
het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. 
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Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek voor het PRUP 
gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem). 
 
  
 

*** 
 

Agendapunt 38 Voorlopig vaststellen van het onteigeningsplan PRUP Gecontroleerd 
Overstromingsgebied Blekerijbeek 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 38. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE EEN VOORLOPIG ONTEIGENINGSBESLUIT, 
HORENDE BIJ HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GECONTROLEERD 
OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) BLEKERIJBEEK (ICHTEGEM)  

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

− het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind); 
− de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 , 2.4.3,2.4.4; 
− het Vlaams decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut (24/02/2017); 
− het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV); 
− het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002; 
− het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014; 
− de beslissing van de deputatie van 22/12/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) GOG Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan;  
− het vooroverleg over het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek 

(Ichtegem) conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9; 
− de goedkeuring door de deputatie van de start- en procesnota PRUP gecontroleerd 

overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 28/09/2017 ten 
behoeve van de publieke raadpleging; 

− de publieke raadpleging over de start – en procesnota van het PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan van 16/10/2017 tot en 
met 15/12/2017 

− de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 04/10/2018 ten behoeve van de plenaire 
vergadering; 

− het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 19/11/2018 over het voorontwerp 
PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan  en 
de daaruit volgende aanpassingen; 
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− de goedkeuring door de deputatie van het voorlopig onteigeningsbesluit (met als bijlagen een 
onteigeningsplan en een projectnota) horende bij het ontwerp PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) op 23/05/2019; 

− gelet op het onteigeningsplan en de projectnota, horende bij onderhavig voorlopig 
onteigeningsbesluit: 

o in het bijzonder betreft het delen van de percelen gelegen te Ichtegem, afdeling 1, sectie 
B, nrs. 0081A, 0125C2, 0130A, 0486C, 0489A2, 0489B2, 0493B3, 0493G3, 0554C, 
0556A, 0557L. 

o als onteigende instantie treedt de provincie West-Vlaanderen op; 
o rechtsgrond voor de onteigening: de onteigende instantie wenst beroep te doen op de wet 

van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte.  

o de omschrijving van het onteigeningsdoel van algemeen nut: het realiseren van het 
gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek moet een oplossing bieden aan de 
wateroverlast in het centrum van Ichtegem. De aanleg van een debietbegrenzer en een 
bypass ter hoogte van de Mexicostraat naar de Magere Weiden, ongeveer 15 jaar geleden, 
was zeer nuttig. Het water kan evenwel onvoldoende gebufferd worden vóór het centrum 
om het doorstromen, over de overwelfde beek heen, naar het centrum te voorkomen. Een 
versnelde waterafvoer doorheen het centrum is moeilijk realiseerbaar en eigenlijk 
onverantwoord omdat er ook reeds afwaarts, op de Blekerijbeek en Moerdijkbeek 
wateroverlast optreedt. De realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied, dit door 
de aanleg van een berm opwaarts het centrum, is de enige oplossing. Hierbij wordt het 
overtollige water voor het dorpscentrum vastgehouden en kan het vertraagd door de 
overwelfde Blekerijbeek en via de bypass rond het centrum lopen. 
De onteigening is hoogdringend om nieuwe overstromingen in het centrum van Ichtegem 
te voorkomen. 
Dit allen zijn redenen van algemeen belang die de inname van delen van de percelen, 
zoals voorzien op het onteigeningsplan, verantwoordt. 

o de omschrijving en de motivering van de onteigeningsnoodzaak: indien de verwerving 
van de eigendom via onderhandeling niet mogelijk is, dan moeten de delen van de 
percelen waarop de berm gerealiseerd dient te worden, worden onteigend.  

− het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen keurt het voorlopig onteigeningsbesluit - vergezeld 
van onteigeningsplan en projectnota - horende bij het ontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
(GOG) Blekerijbeek (Ichtegem), goed. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek van het voorlopig 
onteigeningsbesluit horende bij het ontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) 
Blekerijbeek (Ichtegem).  

 
*** 

 
Agendapunt 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  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Simon Bekaert, fractievoorziiter sp-a, gaat dit punt goedkeuren. Er moet één iets van zijn hart.  
 
Men gaat de rechten van ambtenarij verankeren. Het is niet zo abstract of het lijkt. 
Vb. De deputatie zegt geen camping, Procoro zegt van wel. Het zijn 11 mensen die uit de provincie 
komen. Dit kan problematisch worden. 
Mevrouw Sabien Lahaye – Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat dit moet doorgegeven worden aan de 
Vlaamse collega’s zodanig dat er meer vrijheid is. Die opmerking zal worden doorgegeven aan het 
Vlaams parlement. 
De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter sp-a,  denkt dat het gaat over een Vlaamse regering, het staat 
zelfs verankerd in een decreet. Dit hoort nochtans thuis in omzendbrieven. Het is ook onze bevoegdheid 
om hieromtrent stil te staan.
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 39. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET BENOEMEN VAN 
DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING NAV 
INSTALLATIE NIEUW PROVINCIERAAD 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
− het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 
− De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 8 mei 2009, Titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 1.3.2 
− Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2002, gewijzigd op 5 juni 2009, over de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
− De motivering van de deskundigheid ruimtelijke ordening van de voorgedragen kandidaten van de 

deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Overeenkomstig VCRO van 8 mei 2009, Titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 1.3.2, houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening over te gaan tot de benoeming van een nieuwe commissie voor 
ruimtelijke ordening na de installatie van een nieuwe provincieraad. 
 
Artikel 2. 
Overeenkomstig VCRO van 8 mei 2009, Titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 1.3.2, houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening worden benoemd in de PROCORO: 

1. De voorzitter, voorgedragen door de deputatie 
Jan Victor, Visserslaan 46 0502, 8660 De Panne 

2. Twee leden voorgedragen door de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen; 

Effectieve leden: 
1. Jonas Plouvier, VOKA, President Kennedylaan 9a, 8500 Kortrijk 
2. Mark Desmet, UNIZO, Lageweg 33, 8930 Menen 

Plaatsvervangende leden: 
1. Nele Doutry, VOKA, Deerlijkstraat 58A, 8550 Zwevegem 
2. Annie Van Parys, UNIZO, Wingensesteenweg 12, 8700 Tielt 

3. Twee leden voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen; 

Effectieve leden: 
1. Jeroen Pollet, ACV, Sint-Jacobsstraat 34, 8900 Ieper 
2. Franky Roels, ABVV, Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare 

Plaatsvervangende leden: 
1. Anuschka Dildick, ACV, Dr. L. Colenstraat 7, 8400 Oostende 
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2. Stefaan Meyers, ABVV, Jules Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende 

4. Twee leden voorgedragen door de landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de Strategische 
Adviesraad voor Landbouw- en Visserij; 

Effectieve leden: 
1. Hans Mommerency, Boerenbond, Diksmuidsesteenweg 406, 8800 Roeselare 
2. Franky Vanroose, ABS, Moervijverweg 36, 8680 Koekelare 

Plaatsvervangende leden: 
1. Jolien Verbeke, Boerenbond, Diksmuidsesteenweg 406, 8800 Roeselare 
2. Hilde Uleyn, ABS, Amersveldestraat 2, 8830 Hooglede 

5. Drie leden voorgedragen door andere organisaties dan sociaal-economische of landbouworganisaties, 
vertegenwoordigd in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen; 

Effectieve leden: 
1. Hans Vermeersch, Natuurpunt, Warande 9, 8501 Heule 
2. Katty De Wilde, BBL, Beenhouwersstraat 7, 8000 Brugge 
3. Johan Paret, Sint-Hubertusvereniging, Ridder Janlaan 34, 8890 Dadizele 
 

Plaatsvervangende leden: 
1. Paul De Graeve, Natuurpunt, Karel Curtisstraat 4, 8200 Sint-Andries 
2. Bart Vanwildemeersch, BBL, Beenhouwersstraat 7, 8000 Brugge 
3. Martine Langen, Natuurpunt, Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt 

6. Twee leden voorgedragen door een representatieve vereniging, opgericht op particulier initiatief in de 
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, met als enige doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de kwaliteit van de 
stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning; 

Effectieve leden: 
1. Leen Lauwers, VRP, Bruggestraat 47A, 8920 Poelkapelle 
2. Dirk Verté, VRP, Leeuwerikstraat 22, 8310 Brugge 

Plaatsvervangende leden: 
1. Youri Vandeberghe, VRP, Nieuwpoortsesteenweg 791, 8400 Middelkerke 
2. Bram Tack, VRP, Nijverheidsstraat 125, 8791 Beveren-Leie 

7. Vier leden van het provinciebestuur, voorgedragen door de deputatie; 

Effectieve leden: 
1. Katrien Feys, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
2. Sophie Ide, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
3. Jelleke Rooms, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
4. Peter Norro, Dienst MiNaWa, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries 

Plaatsvervangende leden: 
1. Frank De Baere, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
2. Jivannah Godefroid, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries 
3. Lieven Veulemans, Dienst MiNaWa, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
4. Wouter Vuylsteke, Dienst MiNaWa, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
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8. Zeven leden, onder wie de ondervoorzitter, voorgedragen door de deputatie uit de diensten op 
provinciaal niveau voor economie, toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, 
leefmilieu en onroerend erfgoed; 

 Economie: 
Effectief lid: 
Ellen De Witte, POM, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries 
Plaatsvervangend lid: 
Tom Decock, POM, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries 
 
 
 Toerisme en recreatie: 

Effectief lid: 
Michel Gilté, Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels 
Plaatsvervangend lid: 
Stefaan Gheysen, Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels 
 
 
 Huisvesting: 

Effectief lid: 
Anne Vandermeulen, Dienst Strategie & Ontwikkeling, Provinciehuis Tilleghem, Tilleghemstraat 83, 
8200 Sint-Michiels 
Plaatsvervangend lid: 
Filip Van Lancker, Dienst MiNaWa, Provinciehuis Boeverboes, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries 
 
 
 Infrastructuur: 

Effectief lid: 
Koen Vanneste, Dienst mobiliteit en infrastructuur, Provinciehuis Boeverboes, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries 
Plaatsvervangend lid: 
Christophe Boval, Dienst mobiliteit en infrastructuur, Provinciehuis Boeverboes, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries 
 
 
 Landbouw: 

Effectief lid: 
Karel Moentjes, Dienst Landbouw, Provinciehuis Boeverboes, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries 
Plaatsvervangend lid 
Jan Van Winghem, Dienst Landbouw, Streekhuis MWVL, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 
 
 
 Leefmilieu: 

Effectief lid: 
Koen Dewulf, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries 
Plaatsvervangend lid: 
Elly Debever, Dienst Vergunningen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries 
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 Onroerend erfgoed: 
Effectief lid: 
Liesbeth Van den Bussche, Provinciaal Archief, Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries 
Plaatsvervangend lid: 
Reinoud Van Acker, Dienst Erfgoed, Filiaal I, Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries 
 
 

9. de vaste secretaris, voorgedragen door de deputatie. 
Stephaan Barbery, Dienst ruimtelijk planning, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries 
 
 
 

Artikel 3: 
Koen Dewulf wordt tot ondervoorzitter benoemd. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 40 Goedkeuren van het subsidiereglement lokale projecten klimaat 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
Er werd een amendement bij dit agendapunt ingediend. 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat er een amendement werd ingediend op hun 
vraag. Hij bedankt dat alle suggesties werden overgenomen. Men kan dit dus goedkeuren met een 
gerust hart.  

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat er een goeie bespreking plaatsvond in de 
commissie, tuurlijk houdt men hiermee rekening. We hebben het amendement met volle verstand 
opgesteld. Hij is blij dat het op die manier kan worden goedgekeurd.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 40. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgend raadslid onthoudt zich: 
de heer De Mey. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
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TEKST AMENDEMENT  
Artikel 1:  In het reglement betreffende een subsidie voor lokale klimaatprojecten wordt artikel 2, §2, 
vervangen door wat volgt: 
 
“ 2° een lokale vereniging, zijnde een vzw die haar zetel op het grondgebied van de provincie West-
Vlaanderen heeft;” 
 
Art. 2: In het reglement betreffende een subsidie voor lokale klimaatprojecten wordt artikel 5, § 1, 
vierde zin, vervangen door wat volgt:   
 
“Het aanvraagformulier wordt ingediend bij 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.” 
 
 
Art. 3: In het reglement betreffende een subsidie voor lokale klimaatprojecten wordt artikel 6, § 1, 
vervangen door wat volgt: 
 
“§ 1. Een ingediend project moet aan de volgende voorwaarde 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.” 

 
 
Art. 4: In het reglement betreffende een subsidie voor lokale klimaatprojecten wordt artikel 9, § 4, 
vervangen door wat volgt:   
 
“§ 4. Bij een event of persconferentie wordt de provincie West-Vlaanderen uitgenodigd als spreker.”. 
TOELICHTING 
 
Artikel 1:  Het weren van organisaties met landelijke of gewestelijke werking bevat een te groot risico 
dat lokale verenigingen met potentieel interessante projecten zouden uitgesloten worden van subsidie. 
Art. 2: Na bespreking in de 4de commissie is beslist om de dienst MiNaWa als geadresseerde te 
weerhouden. 
Art. 3:  Na verder overleg is beslist om de ontvankelijkheidsvoorwaarde van 3 ton CO2-besparing niet te 
weerhouden ten einde de deelname van alle potentiële aanvragers te vrijwaren. 
Art. 4: Na bespreking in de 4de commissie is beslist om de paragraaf duidelijker en minder vrijblijvend te 
formuleren. 
 
Brugge, 20/06/2019 
 
Jurgen Vanlerberghe  
Gedeputeerde voor Milieu, natuur en landschap  
 
 
 
STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 40. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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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 West-Vlaanderen. 
 

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.  
 
§ 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.  
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 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. 

 

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 West-Vlaanderen. 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. 
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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. 

 
§ 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 CO2-monitoringstool 
te vinden op: https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/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: 
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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 West-Vlaanderen 
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.west-vlaanderen.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”. 

 
§ 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.  
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§ 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. 

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 juni 2019 

 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

Geert Anthierens Christof Dejaegher 

 
 
 
 

 
 
 

*** 
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Agendapunt 41 Opheffen van de provinciale mobiliteitsraad PROMORA als adviesraad 
van de provincieraad  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid,  als deelnemer van de PROMORA, vindt dit altijd een 
interessante samenkomst. Je zit aan tafel rechtstreeks met ambtenaren. Hij betreurt dat dit verdwijnt 
maar weet dat de belofte werd gemaakt dat men toch dikwijls zal samenkomen. 

De heer Luc Coupillie, N-VA raadslid, gaat dit zeker goedkeuren. Stel dat een stad een fietspad op het 
BFF wil krijgen. Hoe kan de stad dit aanvragen? 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat het nog wat koffiedik kijken is.  Er is in 
eerste instantie een wijziging van het BFF. Dit is nu verhuisd naar de vervoersregio. Het is de bedoeling 
dat er een mobiliteitsplan wordt opgesteld. Er zal door de Vlaamse overheid een centrale aanbesteding 
gebeuren om een studiebureau aan te stellen. Er is een beetje vertraging rond het aanstellen van dat 
studiebureau. Hij vermoedt via de vervoersregio’s, tenzij een nieuwe mobiliteitsminister er anders over 
denkt.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 41. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanlerberghe,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer De Mey. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT OPHEFFING VAN DE PROVINCIALE MOBILITEITSRAAD 
PROMORA ALS ADVIESRAAD VAN DE PROVINCIERAAD, ZOALS BEDOELD BIJ ART. 191bis VAN 
HET PROVINCIEDECREET.  
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt 
rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 
 

− Het provincieraadsbesluit houdende de aanpassing van de werkingsprincipes van de provinciale 
mobiliteitsraad Promora van 20 december 2007.  

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

taakbehartiging), art.42 (bepalen van het beleid van de provincie en  art. 191 bis (organisatie 
van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze 
het provinciebestuur te adviseren). 
 

− De overwegingen zoals geformuleerd in de boodschap aan de raad.  
 
Het voorstel van de deputatie: 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De provinciale mobiliteitsraad Promora wordt opgeheven als adviesraad van de provincieraad van West-
Vlaanderen.  
 
Art. 2 
 
Dit besluit treedt in werking op 20 juni 2019. .  
 
 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om  17 uur.  
Allemaal een deugddoende zomerverlof!!! 
 

 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
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