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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 26 september 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, 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), 
Vanryckeghem Martine (Raadslid), Vansteenkiste Jo, Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Jurgen, 
gedeputeerden 

 
Zijn verontschuldigd: De Poorter Johan (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vannieuwenhuyze 

Luc (Raadslid), leden 
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

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

- Op 3 augustus 2019 overleed de heer Palmer Rosseel, CVP- provincieraadslid voor het district 

Harelbeke van 17/04/1977 en gedeputeerde van 22/04/1977 tot 24/11/1991. 

Er wordt één minuut stilte gehouden. 
 

- Bij de ingang van de raadzaal kan elk raadslid een persoonlijke badge verkrijgen. Dit kan 

gebruikt worden voor toegang tot de provinciedomeinen en tot de parking voor raadsleden bij 

voetbalwedstrijden.  

 
- Artikel 33, vierde lid, van het provinciedecreet bepaalt het volgende: “Als er geen opmerkingen 

worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering, worden de 

notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de 

voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier. In het geval de provincieraad bij 

spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de provincieraad beslissen om opmerkingen toe te 

laten op de eerstvolgende vergadering.”. 

Overeenkomstig artikel 33, vierde lid van het provinciedecreet, keurde de provincieraad de 
notulen en het zittingsverslag van de provincieraad van 28 februari 2019 impliciet goed tijdens 
de provincieraad van 28 maart 2019. 
De weergave van het stemresultaat van agendapunt 33 (Goedkeuren van het voorstel van de 
heer Maarten Tavernier m.b.t. het realiseren van een gebiedsdekkend wandelnetwerk) in de 

notulen en het zittingsverslag van de provincieraad van 28 februari 2019 wijkt af van het 
stemresultaat van agendapunt 33 van de provincieraad van 28 februari 2019 dat tijdens deze 
provincieraad afgekondigd werd door de voorzitter van de provincieraad. Deze afkondiging is 
opgenomen in de audio-opname van de provincieraad van 28 februari 2019. 
Het resultaat van de stemming van agendapunt 33 was, overeenkomstig hetgeen de voorzitter 
van de provincieraad afkondigde, het volgende: 
“Het besluit wordt verworpen met 4 ja-stemmen, 7 onthoudingen en 25 nee-stemmen. 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
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de dames Veerle Dejaeghere en Gerda Schotte en de heren Herman Lodewyckx en Maarten 
Tavernier. 
De volgende raadsleden hebben zich onthouden: 
de dames Isabelle Vandenbrande en Sigrid Vandenbulcke en de heren Wim Aernoudt, Luc 
Coupillie, Johan De Poorter, Kristof Pillaert en Jan Van Meirhaeghe. 
De volgende raadsleden brengen een nee-stem uit: 
de dames Hilde Decleer, Justine Hollevoet, Els Kindt, Bieke Moerman, Sabien Lahaye-Battheu, 
Lies Laridon, Dominiek Sneppe, Martine Vanbrabant en Martine Vanryckeghem en de heren 

Simon Bekaert, Claude Croes, Jean de Bethune, Christof Dejaegher, Patrick De Klerck, Immanuel 
De Reuse, Anthony Dumarey, Bart Naeyaert, Kurt Ravyts, Rik Soens, Ruben Strobbe, Piet 
Vandermersch, Jurgen Vanlerberghe, Luc Vannieuwenhuyze, Wouter Vermeersch en Tom 
Willems.”. 
Er wordt voorgesteld om de notulering van agendapunt 33 van de provincieraad van 28 februari 
2019 in de notulen en het zittingsverslag in overeenstemming te brengen met het stemresultaat 
dat de voorzitter van de provincieraad afkondigde tijdens de provincieraad van 28 februari 2019. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, vindt het eigenaardig dat dit pas rechtgezet wordt na zes 
maanden.  
 
 
Op de banken: 

- Amendement op AP 3 
Goedkeuren van de wijzigingen in het kader van de vertegenwoordiging 
(Ingediend door gedeputeerde Bart Naeyaert) 

- Amendement op AP 28 

Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader 
van een bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen 
(Ingediend door Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA) 

 
 

*** 
 
STEMMING RECHTZETTING NOTULEN PROVINCIERAAD FEBRUARI 2019 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 1. 
 

 
Het besluit wordt aangenomen met 30 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Dejaegher, Dejaeghere, 
De Mey,De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, 
Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
 
 

*** 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling  
 
Zie bijlage bij het zittingsverslag en de notulen van de provincieraad. 

 
Agendapunt 2 Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid aan gewezen 
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 voorzitter deelt mee dat men dit in één besluit ter stemming zal voorleggen en de stemming zal 
geheim zijn.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat hij geen namen zal noemen. De tussenkomst 
gaat niet over de persoon op zich die de eretitel zal krijgen. Hij heeft in de commissie de vraag gesteld of 
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het reglement zal worden aangepast. Waarom? Er is een voorbeeld geweest, in de stad Gent, de heer 
Geert Versnick, voormalig gedeputeerde en gemeenteraadslid de titel van ere-gemeenteraadslid vroeg. 
Hier zag men in het reglement dat dit een automatisme voorzag. Nochtans waren de omstandigheden 
dat de heer Geert Versnick zijn mandaat verlaten heeft niet onbesproken waren. Is het dan logisch om in 
dergelijke situatie een eretitel toe te kennen?  

Er is geen enkel voorbehoud, de titel van ere provincieraadslid is enkel gelinkt aan het aantal jaren. Er is 
geen ander criterium aan verbonden. Wordt er nagedacht om dit aan te passen? 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat het niet is omdat het reglement dit voorziet dat 

iemand sowieso die 10 jaar provincieraadslid is het automatisch wordt verleend. Er staat dat 
provincieraadsleden gedurende 10 jaar het mandaat al dan niet opeenvolgend hebben uitgevoerd, kan de 
titel van ereprovincieraadslid verkrijgen.  Er staat KAN.  

Als je daar begint zonder een soort objectief criterium, komt men tot situaties waar gevoelige debatten 
kunnen ontstaan. Hij wil erover nadenken maar hij vindt het moeilijk om op een zorgvuldige manier 
hiermee om te gaan. Het is niet uit te sluiten dat men het niet doet want er staat kan, en niet 
moet.Zonder objectief criterium, lijkt het hem een delicate materie om hiermee om te gaan.  

Zijn er objectieve criteria te vinden die de discussie kunnen vermijden? Men kan hierover nadenken.   
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 

 
 
GEHEIME STEMMING  
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 27 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE ERETITEL VAN 
EREPROVINCIERAADSLID AAN GEWEZEN PROVINCIERAADSLEDEN 

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

 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 17 en 67 (toekenning van eretitels); 
- het provinciaal reglement van 23 september 2010 en latere wijzigingen betreffende het toekennen van 
de eretitel van erevoorzitter, eregedeputeerde en ereprovincieraadslid; 
- de beëindiging van het mandaat van provincieraadslid van de heer Immanuel De Reuse op 17 juni 
2019; 
- de beëindiging van het mandaat van provincieraadslid van de heer Kurt Ravyts op 19 juni 2019; 
- op voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT  
 
Artikel 1: Aan de volgende gewezen provincieraadsleden wordt de eretitel van ereprovincieraadslid 
toegekend:  

 
- Immanuel De Reuse; 
- Kurt Ravyts. 

Art. 2: 
 
Dit besluit treedt in werking op 26 september 2019. 
 

*** 
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Agendapunt 3 Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 24 januari 2019 en 28 februari 2019 m.b.t. het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de VVP, in de 
verzelfstandige agentschappen en in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie 
deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
GEHEIME STEMMING AMENDEMENT AGENDAPUNT 3 
 

De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit 
van agendapunt 3. 
 
Het amendement  wordt aangenomen met 30 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 1 onthouding.  
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 

 
AMENDEMENT PROVINCIERAAD 26 september 2019 

 
AGENDAPUNT 3  

 
Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen van 

24 januari 2019 en 28 februari 2019 m.b.t. het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de VVP, in de 

verzelfstandigde agentschappen en in de bestuursorganen van organisaties waarin de 

provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 

 

 
 
Artikel 1: Artikel 25 wordt vervangen door wat volgt: “In artikel 1, punt 3. Vonk apb, van het besluit 

van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in 
de verzelfstandigde agentschappen wordt de naam “Herman Lodewyckx” vervangen door de naam 
“Veerle Dejaeghere”. 
 
Art. 2: Er wordt een artikel 26 ingevoegd, dat luidt als volgt: “In artikel 1, punt 88. Provinciaal platform 
volwasseneneducatie (Levenslang Leren), van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 
28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 
organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Veerle 
Dejaeghere” vervangen door de naam “Herman Lodewyckx”.” 
 
Art. 3: Er wordt een artikel 27 ingevoegd, dat luidt als volgt: “Dit besluit treedt in werking op 24 
september 2019.” 

 
TOELICHTING 
Dit amendement voegt de gegevens toe die door de fracties werden overgemaakt. 
 
De datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt aangepast, omwille van de algemene vergadering 
van Toerisme Leiestreek die plaatsvond op 25 september 2019. 
 
Brugge, 26 september 2019 
 
 
Bart Naeyaert (get.) 

Gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie 
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GEHEIME STEMMING AGENDAPUNT 3 
 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het geamendeerde besluit van 
agendapunt 3. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 30 ja-stemmen tegen 1 neen stem bij 1 onthouding. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-
VLAANDEREN VAN 24 JANUARI 2019 TOT HET AANDUIDEN VAN DE STEMGERECHTIGDE 
PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN DE LEDEN 
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN DE VLAAMSE PROVINCIES, VAN HET 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 28 FEBRUARI 2019 TOT HET 
AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE VERZELFSTANDIGDE 

AGENTSCHAPPEN EN VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
VAN 28 FEBRUARI 2019 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS 
IN DE BESTUURSORGANEN VAN ORGANISATIES WAARIN DE PROVINCIE DEELNEEMT, 
OVERLEGSTRUCTUREN EN ADVIESORGANEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 188 aangaande de deelname van de 

provincies aan rechtspersonen en Titel VII betreffende de provinciale verzelfstandigde 
agentschappen; 

- het besluit van de provincieraad van 24 januari 2019 tot aanduiden van de stemgerechtigde 
provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en van de leden van de raad van 
bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies; 

- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen; 

- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen; 

- de beëindiging van het mandaat van provincieraadslid van de heer Immanuel De Reuse op 17 juni 
2019 en de beëindiging van het mandaat van provincieraadslid van mevrouw Dominiek Sneppe en 
de heren Kurt Ravyts en Wouter Vermeersch op 19 juni 2019; 

- de eedaflegging van de heren Filip Buyse, Arnold Bruynooghe, Reddy De Mey en Jo Vansteenkiste in 

opvolging van mevrouw Dominiek Sneppe en de heren Kurt Ravyts, Immanuel De Reuse en Wouter 
Vermeersch; 

- de vraag van de CD&V-fractie; 

- het voorstel van de deputatie. 

 
 
Artikel 1: In artikel 1 van het besluit van de provincieraad van 24 januari 2019 tot aanduiden van de 
stemgerechtigde provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en van de leden van de 
raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies wordt de naam “Kurt Ravyts” vervangen 
door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 2: In artikel 1, punt 1. Westtoer, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Arnold Bruynooghe”. 
 

Art. 3: In artikel 1, punt 3. VONK apb, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Kurt Ravyts” vervangen door de naam “Martine Vanbrabant”. 
 
Art. 4: In artikel 1, punt 5. TUA West, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
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Art. 5: In artikel 1, punt 6. POM, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 6: In artikel 1, punt 1. Cevi, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 
organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Els 
Kindt” vervangen door de naam “Rik Soens”. 

 
Art. 7: In artikel 1, punt 10. Transfo Zwevegem, van het besluit van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Jo Vansteenkiste”. 
 
Art. 8: In artikel 1, punt 12. XPO Immaterieel, van het besluit van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 9: In artikel 1, punt 16. Regionaal Landschap Houtland, van het besluit van de provincieraad van 

West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Arnold Bruynooghe”. 
 
Art. 10: In artikel 1, punt 24. Toerisme Leiestreek, van het besluit van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Jo Vansteenkiste” en wordt de naam 
“Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 11: In artikel 1, punt 38. Adviescomité openluchtrecreatie, van het besluit van de provincieraad van 
West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Arnold Bruynooghe”. 
 
Art. 12: In artikel 1, punt 39. Provinciale adviescommissie voor de toeristische impulsen, van het besluit 
van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam 
“Arnold Bruynooghe”. 
 
Art. 13: In artikel 1, punt 40. Resoc Zuid-West-Vlaanderen, van het besluit van de provincieraad van 
West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Jo Vansteenkiste”. 
 
Art. 14: In artikel 1, punt 41. Resoc-Midden-West-Vlaanderen, van het besluit van de provincieraad van 
West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
Art. 15: In artikel 1, punt 42. Resoc Noord-West-Vlaanderen, van het besluit van de provincieraad van 
West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Arnold Bruynooghe”. 

 
Art. 16: In artikel 1, punt 44. Streekoverleg Kust, van het besluit van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Kurt Ravyts” vervangen door de naam “Reddy De Mey”. 
 
Art. 17: In artikel 1, punt 46. Provinciale commissie ruimtelijke ordening, van het besluit van de 
provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Jo 
Vansteenkiste”. 
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Art. 18: In artikel 1, punt 50. Plaatselijke groep plateau Tielt (Leader – Plattelandsprogramma), van het 
besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de 
provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Arnold 
Bruynooghe”. 
 
Art. 19: In artikel 1, punt 53. Klankbordgroep voor visserijconvenant, van het besluit van de 
provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 

vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Reddy 
De Mey”. 
 
Art. 20: In artikel 1, punt 54. Werkgroep Kust, van het besluit van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Reddy De Mey”. 
 
Art. 21: In artikel 1, punt 56. Provinciaal Managementcomité in functie van het provinciale 
Plattelandsontwikkelingsprogramma, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 

organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam 
“Dominiek Sneppe” vervangen door de naam “Jo Vansteenkiste”. 
 
Art. 22: In artikel 1, punt 57. Provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding, van het besluit van de 
provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Jo 
Vansteenkiste”. 
 
Art. 23: In artikel 1, punt 59. Schoolraad provinciaal technisch instituut te Kortrijk, van het besluit van 
de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 

overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Wouter Vermeersch” vervangen door de naam “Jo 
Vansteenkiste”. 
 
 
Art. 24: In artikel 1, punt 97. Adviescomité voor de private sector, van het besluit van de provincieraad 
van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Immanuel De Reuse” vervangen door de naam “Filip Buyse”. 
 
 
Art. 25: In artikel 1, punt 3. Vonk apb, van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het 

aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen wordt de naam 
“Herman Lodewyckx” vervangen door de naam “Veerle Dejaeghere”. 
 
Art. 26: In artikel 1, punt 88. Provinciaal platform volwasseneneducatie (Levenslang Leren), van het 
besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de 
provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen wordt de naam “Veerle Dejaeghere” vervangen door de naam 
“Herman Lodewyckx”. 
 
Art. 27: Dit besluit treedt in werking op 24 september 2019. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
*** 
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Agendapunt 4 Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 
Troosteres der Bedroefden in Pervyze 
 
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 4. 
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Dejaegher, Vanryckeghem, Moerman, Lahaye-Battheu, de Bethune, Naeyaert, 
Aernoudt, Laridon, Decleer, Kindt, Vandermersch, Dumarey, Hollevoet, Bekaert, Van Meirhaeghe, Croes, 

Soens, Strobbe, Bruynooghe en Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, 
Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste.  
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 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 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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 7 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- het budget 2020, de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden 
en het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 19 augustus 
2019; 

- dat in het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden de 
provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 25.860,89 euro en de provinciale investeringstoelage 
wordt geraamd op 100.000,00 euro voor de renovatie van het dak van de kerk en herstelwerken aan 
de toren op de kerk (zie ook bijlage); 

- dat het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden past binnen 
het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;  

- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget 
indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek 
Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze;  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 
der Bedroefden in Pervijze, met een vastgestelde exploitatietoelage van 25.860,89 euro en een 
investeringstoelage van 100.000,00 euro voor de renovatie van het dak van de kerk en herstelwerken aan 
de toren op de kerk.  
 

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

*** 
 

Agendapunt 5 Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus Kortrijk  
 
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 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Dejaegher, Vanryckeghem, Moerman, Lahaye-Battheu, de Bethune, Naeyaert, 
Aernoudt, Laridon, Decleer, Kindt, Vandermersch, Dumarey, Hollevoet, Bekaert, Van Meirhaeghe, Croes, 
Soens, Strobbe, Bruynooghe en Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, 

Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE 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); 

- 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 orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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 7 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   

- het budget 2020, de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus en het advies van de 
Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 19 augustus 2019; 
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- dat in het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus de provinciale exploitatietoelage 
wordt geraamd op 39.142,92 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd op 5.000,00 
euro (zie ook bijlage); 

- dat het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus past binnen het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025;  

- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget 
indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 
Kortrijk, met een vastgestelde exploitatietoelage van 39.142,92 euro en een investeringstoelage van 
5.000,00 euro.  
 
Artikel 2: 

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk, de provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in 
West-Vlaanderen en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Akte nemen van het budget 2020 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 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 6. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Dejaegeher, Vanryckeghem, Moerman, Lahaye-Battheu, de Bethune, Naeyaert, 
Aernoudt, Laridon, Decleer, Kindt, Vandermersch, Dumarey, Hollevoet, Bekaert, Van Meirhaeghe, Croes, 
Soens, Strobbe, Bruynooghe en Willems. 
 
Het volgend raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaegere, De Mey, De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, 

Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- 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 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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 7 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- het budget 2020, de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena en het advies 

van de Metropoliet-Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 19 augustus 2019; 
- dat in het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena de provinciale 

exploitatietoelage wordt geraamd op 27.999,98 euro en de provinciale investeringstoelage wordt 
geraamd op 0,00 euro (zie ook bijlage); 

- dat het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;  

- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt van het budget 
indien het budget past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan;  

- dat de deputatie voorstelt om akte te nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 

Konstantijn en Helena in Brugge;  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
in Brugge, met een vastgestelde exploitatietoelage van 27.999,98 euro en een investeringstoelage van 
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 7 Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 
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 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 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch,  
Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 

Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 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 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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 besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 
inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarin wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 

erkend is op basis van dat besluit, samen met het budget, jaarlijks een verslag dient voor te leggen over 
de concrete toepassing van de betrokkenheid van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap bij het 
geheel van de lokale gemeenschap met opgave van: een benaderende opgave van het aantal gelovigen 
binnen de gebiedsomschrijving en de wijze waarop de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap zich 
inschakelt in de lokale gemeenschap waartoe zij behoort, met inbegrip van: - de wijze waarop zij in haar 
werking en haar contacten met gelovigen en derden, uitgezonderd de door de liturgie voorgeschreven 
bepalingen, de Nederlandse taal gebruikt; - de organisatie van haar contacten met de bestuurlijke overheid 
van de gemeente of de gemeenten van haar gebiedsomschrijving;  
- het overleg van 7 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- het budget 2020, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios is samen met het advies van de Metropoliet-

Aartsbisschop, ingediend bij het provinciebestuur op 19 augustus 2019 (zie bijlage 1 en 2); 
- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Kyrillos en Methodios geen aanleiding geeft tot opmerkingen;  
- dat in het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 17.595,76 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd 
op 2.000,00 euro voor de aankoop van ICT-materiaal (zie bijlage 2); 
- dat het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;  
- conform de artikelen 48 en 229 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 orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende;  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios 
in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 17.595,76 euro en een investeringstoelage van 
2.000,00 euro voor de aankoop van ICT-materiaal.  
 
Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 

de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende en heeft geen opmerkingen hierover. Dit 
verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur.  
 
Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 
en Methodios in Oostende, het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen 
en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 8 Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende 
 
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 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch,  

Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Poorter, De Mey, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 
Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING 2019 VAN 

DE ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG 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 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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; 
- dat de budgetwijziging 2019 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de 

Theoloog met het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd ingediend bij het provinciebestuur op 
19 augustus 2019; 

- dat aangezien de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theloog in Oostende 
afsloot met een negatief investeringssaldo van 1.560,99 euro, de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 
Theloog in Oostende dit tekort diende weg te werken door middel van de nodige eigen middelen te 
voorzien;  

- dat de bedienaar, de heer Gennadi Katamashvili, op 20 maart 2019 een storting van 1.565,00 euro 
heeft gedaan op de rekening van de kerkfabriek zodat het tekort werd weggewerkt;  

- dat in de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de Theoloog de 
provinciale exploitatietoelage wordt geraamd op 17.657,25 euro en er bijgevolg een overschot is op de 
investeringen van 1.560,99 euro (zie ook bijlage); 

- dat conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, de budgetwijziging onderworpen is 
aan de goedkeuring van de provincieraad;  

- dat de deputatie voorstelt om de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes 
de Theoloog in Oostende goed te keuren;  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de 
Theoloog in Oostende goed, met een vastgestelde exploitatietoelage van 17.657,25 euro en een overschot 
op de investeringen van 1.560,99 euro.  
 
Artikel 2: 

Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Johannes de Theoloog in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek 
H. Johannes de Theoloog in Oostende 
 
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 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch,  
Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 
Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEK H. JOHANNES DE THEOLOOG 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 verslag van het overleg van 21 februari, 21 maart 2019 en 7 juni 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; 

- het verslag van het overleg van 3 april 2019 tussen de afvaardiging van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende, de secretaris van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe 
kerkfabrieken in West-Vlaanderen en de afvaardiging 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. Johannes de Theoloog in Oostende ingediend bij het 
provinciebestuur op 19 augustus 2019; 
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- het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop van 12 juli 2019, ingediend bij het provinciebestuur op 26 
augustus 2019; 

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

- voor 2020: 22.346,27 euro;  
- voor 2021: 23.700,00 euro;  
- voor 2022: 23.900,00 euro;  
- voor 2023: 24.000,00 euro; 

- voor 2024: 24.100,00 euro; 
- voor 2025: 24.200,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 1.000,00 euro: voor de aankoop van een kast;  

- voor 2021: 0,00 euro;  
- voor 2022: 0,00 euro;  
- 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 H. Johannes de 
Theoloog in Oostende goed te keuren;  

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

- voor 2020: 22.346,27 euro;  
- voor 2021: 23.700,00 euro;  
- voor 2022: 23.900,00 euro;  

- voor 2023: 24.000,00 euro; 
- voor 2024: 24.100,00 euro; 
- voor 2025: 24.200,00 euro.  

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 1.000,00 euro: voor de aankoop van een kast;  
- voor 2021: 0,00 euro;  
- voor 2022: 0,00 euro;  
- 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 H. Johannes 
de Theoloog in Oostende, aan het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-
Vlaanderen en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende 
 
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 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
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de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch,  
Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Pillaert, Lodewyckx, Schotte, 
Tavernier, Vandenbrande en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG 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 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 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 besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 
inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarin wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 
erkend is op basis van dat besluit, samen met het budget, jaarlijks een verslag dient voor te leggen over 
de concrete toepassing van de betrokkenheid van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap bij het 

geheel van de lokale gemeenschap met opgave van: een benaderende opgave van het aantal gelovigen 
binnen de gebiedsomschrijving en de wijze waarop de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap zich 
inschakelt in de lokale gemeenschap waartoe zij behoort, met inbegrip van: - de wijze waarop zij in haar 
werking en haar contacten met gelovigen en derden, uitgezonderd de door de liturgie voorgeschreven 
bepalingen, de Nederlandse taal gebruikt; - de organisatie van haar contacten met de bestuurlijke overheid 
van de gemeente of de gemeenten van haar gebiedsomschrijving;  
- het overleg van 7 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen;   
- dat het budget 2020, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap 
van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog samen met het advies van de Metropoliet-
Aartsbisschop, werd ingediend bij het provinciebestuur op 19 augustus 2019 (zie bijlage 1 en 2); 

- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog geen aanleiding geeft tot opmerkingen;  
- dat in het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 22.346,27 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd 
op 1.000,00 euro voor de aankoop van een kast (zie bijlage 2); 
- dat het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog past binnen het 
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;  
- dat conform de artikelen 48 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt 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 orthodoxe kerkfabriek H. Johannes 
de Theoloog in Oostende;  

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 
in Oostende, met een vastgestelde exploitatietoelage van 22.346,27 euro en een investeringstoelage van 
1.000,00 euro voor de aankoop van een kast.  
 
Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende en heeft geen opmerkingen hierover. Dit 

verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur.  
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Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes 
de Theoloog in Oostende, het Centraal Kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen 
en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
 
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 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 18 ja-stemmen tegen 7 neen-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch,  
Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Buyse, Bruynooghe, De Mey, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande en 
Vansteenkiste. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Poorter, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier.. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
VAN DE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP ASSOUNAH IN DESSELGEM 
 
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 islamitische 
geloofsgemeenschappen ingevolge artikel 272 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 1 februari en 14 juni 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en 
de afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem; 

- de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 en de strategische nota bij het meerjarenplan 
2020-2025 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem ingediend bij het 
provinciebestuur op 21 augustus 2019; 

- het advies van het Executief van de Moslims van België van 29 augustus 2019, ingediend bij het 
provinciebestuur op 30 augustus 2019; 

- dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
de exploitatietoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage):  

- voor 2020: 62.247,48 euro;  
- voor 2021: 65.000,00 euro;  
- voor 2022: 65.000,00 euro;  
- voor 2023: 70.000,00 euro; 
- voor 2024: 70.000,00 euro; 
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- voor 2025: 65.000,00 euro.  

en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd als volgt (zie ook bijlage): 
- voor 2020: 28.400,00 euro: voor de aankoop en plaatsing van een nieuwe geluidsinstallatie, de 

aankoop van een roestvrij stalen tafel, de beveiliging van het gebouw door middel van een badge-
systeem, de aankoop van antislipmatten en het aanbrengen van gevelbelettering;  

- voor 2021: 13.800,00 euro: voor de aankoop van een beeldscherm in de gebedsruimte, de 
aankoop van stoelen voor de minder mobiele bezoekers, onderhoudswerken voor de 
vergaderruimte van het comité, de inrichting van een ruimte voor de imam; 

- voor 2022: 0,00 euro;  
- voor 2023: 12.500,00 euro: voor nieuwe verlichting voor de gebedsruimte en de ontwikkeling van 

de website;  
- voor 2024: 25.000,00 euro: voor de aankoop van nieuwe schoenrekken en de inrichting van een 

dodenwasruimte;  
- voor 2025: 2.500,00 euro: voor de aankoop van stoelen en een scanner.  

- de deputatie stelt voor om het meerjarenplan 2020-2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Assounah in Desselgem goed te keuren;  

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah 
in Desselgem goed,  
met een provinciale exploitatietoelage die vastgesteld wordt als volgt: 

- voor 2020: 62.247,48 euro;  
- voor 2021: 65.000,00 euro;  
- voor 2022: 65.000,00 euro;  
- voor 2023: 70.000,00 euro; 

- voor 2024: 70.000,00 euro; 
- voor 2025: 65.000,00 euro.  

en met een provinciale investeringstoelage die vastgesteld wordt als volgt: 
- voor 2020: 28.400,00 euro: voor de aankoop en plaatsing van een nieuwe geluidsinstallatie, de 

aankoop van een roestvrij stalen tafel, de beveiliging van het gebouw door middel van een badge-
systeem, de aankoop van antislipmatten en het aanbrengen van gevelbelettering;  

- voor 2021: 13.800,00 euro: voor de aankoop van een beeldscherm in de gebedsruimte, de 
aankoop van stoelen voor de minder mobiele bezoekers, onderhoudswerken voor de 
vergaderruimte van het comité, de inrichting van een ruimte voor de imam; 

- voor 2022: 0,00 euro;  
- voor 2023: 12.500,00 euro: voor nieuwe verlichting voor de gebedsruimte en de ontwikkeling van 

de website;  
- voor 2024: 25.000,00 euro: voor de aankoop van nieuwe schoenrekken en de inrichting van een 

dodenwasruimte;  
- voor 2025: 2.500,00 euro: voor de aankoop van stoelen en een scanner.  

Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Executief van de Moslims van België, de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem en aan de provinciegouverneur. 
 

 
*** 

 
Agendapunt 12 Akte nemen van het budget 2020 van de Islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
 
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 12. 
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Het besluit wordt aangenomen met 18 ja-stemmen tegen 7 neen-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanryckeghem en 
Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Buyse, Bruynooghe, De Mey, Vanbrabant, Vandenbrande, Van Meirhaeghe en 
Vansteenkiste. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Poorter, Pillaert, Lodewyckx, Schotte en Tavernier..  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AKTE NEMEN VAN HET BUDGET 2020 VAN DE 
ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP ASSOUNAH IN DESSELGEM  
 
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 45-50/1 van toepassing op de islamitische geloofsgemeenschappen 
ingevolge artikel 272 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 besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, 

inzonderheid artikel 2, § 2, 8°, laatste lid, waarin wordt bepaald dat de erkende geloofsgemeenschap die 
erkend is op basis van dat besluit, samen met het budget, jaarlijks een verslag dient voor te leggen over 
de concrete toepassing van de betrokkenheid van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap bij het 
geheel van de lokale gemeenschap met opgave van: een benaderende opgave van het aantal gelovigen 
binnen de gebiedsomschrijving en de wijze waarop de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap zich 
inschakelt in de lokale gemeenschap waartoe zij behoort, met inbegrip van: - de wijze waarop zij in haar 
werking en haar contacten met gelovigen en derden, uitgezonderd de door de liturgie voorgeschreven 
bepalingen, de Nederlandse taal gebruikt; - de organisatie van haar contacten met de bestuurlijke overheid 
van de gemeente of de gemeenten van haar gebiedsomschrijving;  
- het overleg van 1 februari en van 14 juni 2019 tussen de afvaardiging van het provinciebestuur West-
Vlaanderen en de afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem;   

- dat het budget 2020, de beleidsnota en het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap 
van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem werden ingediend bij het provinciebestuur 
op 21 augustus 2019 (zie bijlage 1 en 2); 
- dat het advies van het Executief van de Moslims van België werd ingediend bij het provinciebestuur op 
30 augustus 2019; 
- dat het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah geen aanleiding geeft tot opmerkingen;  
- dat in het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 62.247,48 euro en de provinciale investeringstoelage wordt geraamd 
op 28.400,00 euro (zie bijlage 2); 
- dat het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah past binnen het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025;  

- dat conform de artikelen 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en de werking van de erkende erediensten, de provincieraad akte neemt 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 islamitische geloofsgemeenschap 
Assounah in Desselgem;  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad neemt akte van het budget 2020 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem, met een vastgestelde exploitatietoelage van 62.247,48 euro en een investeringstoelage van 

28.400,00 euro.  
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Artikel 2: 
De provincieraad neemt kennis van het verslag inzake de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van 
de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem en oordeelt dat het verslag geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen hierover. Dit verslag wordt vervolgens verstuurd aan de provinciegouverneur. 
 
Artikel 3: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan het Executief van de Moslims van België, de islamitische 

geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2019 van de Instelling 
Morele Dienstverlening West-Vlaanderen 
 
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 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 19 ja-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 

Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, 
Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Pillaert, De Mey, Dejaeghere, De Poorter, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Vansteenkiste, 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE EERSTE 
BEGROTINGSWIJZIGING 2019 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN 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 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 
materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 

- dat de begrotingswijziging van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 14 van het koninklijk 
besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding voor advies aan 
de provincieraad moet worden voorgelegd; 

- dat de eerste begrotingswijziging 2019 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling 
Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen op 30 juli 2019; 

- dat de begrotingswijziging een toelichting per post bevat (zie bijlagen); 
- Het voorstel van de deputatie; 
  

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de eerste begrotingswijziging van 2019 ingediend door de 
Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 30 juli 2019. 
 
De bedragen zijn:  
 

BEGROTING 2019 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST 1.379.743,70 € 1.261.542,19 € 118.201,51 € 

BUITENGEWONE DIENST 1.280.555,86 € 1.290.264,18 € -9.708,32 € 

 
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  
 
 
Artikel 3:  

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 
de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Advies geven over de begroting 2020 van de Instelling Morele 
Dienstverlening West-Vlaanderen 
 
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 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 19 ja-stemmen bij 13 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, 
Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Pillaert, De Poorter, De Mey, Van Meirhaeghe, Coupillie, Vandenbrande, 
Lodewyckx, Schotte, Tavernier, Dejaeghere, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE 
BEGROTING 2020 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN 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 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
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- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 
materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 

- dat de begroting van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 33 van de wet van 21 juni 

2002 voor advies aan de provincieraad moet worden voorgelegd; 
- dat de begroting 2020 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling Morele 

Dienstverlening - West-Vlaanderen op 30 juli 2019; 
- dat de begroting een uitgebreide toelichting per post bevat (zie bijlagen); 
- Het voorstel van de deputatie; 

  

BESLUIT: 

 
Artikel 1 : 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de begroting 2020 met onderstaande bedragen ingediend 
door de Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 30 juli 2019. 
 

BEGROTING 2020 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST 1.309.081,77 € 1.309.081,77 € 0,00 € 

BUITENGEWONE DIENST 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00 € 

 
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  
 
 

Artikel 3:  
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 
de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
voor werken: Provinciaal Hof (Brugge) vernieuwen middenspanningscabine 

 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van Meirhaeghe, 
Lodewyckx, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN : PROVINCIAAL HOF (BRUGGE) 
: VERNIEUWEN MIDDENSPANNINGSCABINE 
 
 
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, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan 2019170006 - Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 
- De opdracht voor werken: Provinciaal Hof (Brugge) : vernieuwen middenspanningscabine 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 89.665,00 euro excl. BTW  
- 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 werken : Provinciaal Hof (Brugge) : vernieuwen 
middenspanningscabine met raming ten bedrage van 89.665,00 euro excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare 

procedure) betreffende de opdracht voor werken: Provinciedomein De Gavers - algehele 
restauratie van de Koutermolen 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van Meirhaeghe, 
Lodewyckx, Vanbrabant, Vandermersch, 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: PROVINCIEDOMEIN DE GAVERS TE HARELBEKE – ALGEHELE RESTAURATIE VAN DE 
KOUTERMOLEN 
 
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 dd. 9 december 2005, inzonderheid het artikel 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Gebouwen: 2019170057 Bevorderen van het onderhoud en onroerend erfgoed 
- De opdracht van werken: “provinciedomein De Gavers te Harelbeke – algehele restauratie van de 

Koutermolen” 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 246.916,28 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: “provinciedomein De Gavers te Harelbeke – algehele 
restauratie van de Koutermolen” met raming ten bedrage van 246.916,28 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 17 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: Kortrijk 
- wegeniswerken en fietspaden in de Overzetweg 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van Meirhaeghe, 
Lodewyckx, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: KORTRIJK – 
WEGENISWERKEN EN FIETSPADEN IN OVERZETWEG 
 
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 41 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: Kortrijk – wegeniswerken en fietspaden in Overzetweg 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
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- De raming van de werken voor een bedrag van 545.045,17 euro excl. BTW waarvan 168.944,22 
euro excl. BTW ten laste van de provincie en 376.100,95 euro excl. BTW ten laste van de stad 
Kortrijk 

- Stad Kortrijk als aanbestedende overheid 

- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Kortrijk – wegeniswerken en fietspaden in Overzetweg 
met raming ten bedrage van 545.045,17 euro excl. BTW waarvan 168.944,22 euro excl. BTW ten laste 

van de provincie en 376.100,95 euro excl. BTW ten laste van de stad Kortrijk wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst voor 
het verbreden en herprofileren van de Steenbeek 

 
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 18. 

 
 
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, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van 
Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste,  en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE HOUTHULST VOOR HET VERBREDEN EN HERPROFILEREN VAN DE 
STEENBEEK  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De goedkeuring van de verkoopovereenkomst in zitting van 11 april 2019; 
- Het feit dat deze gronden worden aangekocht zodat er natuur-technische herinrichting mogelijk is, 

nl. verbreding en herprofilering van de Steenbeek; 
- De ontwerpakte + plan voor de aankoop van gronden te Houthulst, 3de afdeling, sectie B, 

perceelnummers 2026A en 2026B, goed voor een totale oppervlakte van 956m², tegen een totale 
prijs van 7141,32 EUR; 

- Het schattingsverslag;  
- Het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Houthulst, 3de afdeling, sectie B, 
perceelnummers 2026A en 2026B, goed voor een totale oppervlakte van 956m², tegen een totale prijs 
van 7141,32 EUR 
 
Art. 2: 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter verbreding en herprofilering van de Steenbeek. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Pittem langs de 
Vuilhoekbeek 
 

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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 

VAN GROND TE PITTEM LANGS DE VUILHOEKBEEK.  
 
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 feit dat de Vuilhoekbeek werd verlegd om lokale wateroverlast tegen te gaan;  

- Ontwerp van akte voor het ruilen van grond te Pittem, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummers 
1548A, 242C en 1548C met een totale oppervlakte volgens meting van 3090m² tegen grond gelegen 
te Pittem, deel van de oude beekbedding met perceelnummer 1548B met een oppervlakte volgens 
meting van 449m², mits een opleg te betalen door de Provincie van 14.255,36 EUR; 

- Opmetingsplan; 
- Schattingsverslag; 
- Het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend aan het ruilen van grond te Pittem, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummers 
1548A, 242C en 1548C met een totale oppervlakte volgens meting van 3090m² tegen grond gelegen te 
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Pittem, deel van de oude beekbedding met perceelnummer 1548B met een oppervlakte volgens meting 
van 449m², mits een opleg te betalen door de Provincie van 14.255,36 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het verleggen van de Vuilhoekbeek om lokale 
wateroverlast tegen te gaan. 
 
Art. 3: 

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

*** 
 

Agendapunt 20 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ieper ter 
uitbreiding van het provinciaal domein De Palingbeek 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van 
Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN GRONDEN TE IEPER TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE 
PALINGBEEK.  
 

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 van de opstart der onderhandelingen in zitting van 13 juni 2019; 
- De verkoopovereenkomst voor de aankoop van een weide, gelegen te Ieper, 15de afdeling, sectie B, 

perceelnummer 0110B, met een kadastrale oppervlakte van 53a86ca, tegen een prijs van 29.623 
EUR  

- Het feit dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de uitbreiding van het 
provinciedomein de Palingbeek; 

- Het liggingsplan; 
- Het schattingsverslag;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een weide, gelegen te Ieper, 15de afdeling, sectie B, 
perceelnummer 0110B, met een kadastrale oppervlakte van 53a86ca, tegen een prijs van 29.623 EUR.  
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Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de uitbreiding van het provinciedomein de 
Palingbeek. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 

 
Agendapunt 21 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden voor de realisatie 
van een verbindingsgracht tussen Gaverbeek en Keibergstraat te Torhout 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van 
Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN GROND VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERBINDINGSGRACHT TUSSEN 
GAVERBEEK EN KEIBERGSTRAAT TE TORHOUT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen : 
 

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 

provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 
goederen); 

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 
genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 
onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
punt 9C “Torhout – Verbindingsgracht Keibergstraat - Gaverbeek”; 

- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jürgen Depuydt op 14 juli 2016 voor de 
percelen gelegen te Torhout, 2de afd., sectie D;  

- De waardebepaling door landmeter expert Veerle Verschave dd. 23 januari 2018; 
- Het actieplan 2019170049 – Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het  

waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort; 
- Het voorstel van de deputatie; 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond gelegen te Torhout, kadastraal gekend onder Torhout 

2e afdeling, sectie D, delen van perceelnummers 511E, 511F, 522, 523C en 524N, hooi-, wei- en 
bouwland, voor een totale gemeten oppervlakte van 970 m², mits de prijs van 10.118,87 EUR. 
 
Art. 2 : 
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald ter realisatie van een nieuwe 
verbindingsgracht vanaf de Keibergstraat naar de Gaverbeek WL 3.4.65 te Torhout. 
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Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

*** 
Agendapunt 22 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ledegem ter 
uitbreiding van de Ledegemse Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve 
groenvoorzieningen 

 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van 
Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE LEDEGEM TER UITBREIDING VAN DE LEDEGEMSE MEERSEN IN FUNCTIE 

VAN WATERBUFFERING EN RECREATIEVE GROENVOORZIENINGEN.  
 
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 verkoopbeloften en verkoopovereenkomst m.b.t. de voorgestelde uitbreiding van de Ledegemse 
Meersen; 

- Het feit dat deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut nl. voor het creëren van 

bijkomende waterbuffering en een aantrekkelijk en natuurrijk wandellandschap;  
- De ontwerpakten voor de aankoop van gronden te Ledegem, 1ste afdeling, sectie D, nummers 667a, 

669a, 671c, 671d, 654, 655a, 666, 673a, 672, 676,  671g, 674a en 675a met een totale oppervlakte 
van 72.619 m² tegen een totale prijs van 378.173 EUR; 

- De desbetreffende plannen (kadastraal plan en opmetingsplan); 
- Het schattingsverslag;  
- het voorstel van de deputatie 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Ledegem, 1ste afdeling, sectie D, nummers 667a, 
669a, 671c, 671d, 654, 655a, 666, 673a, 672, 676,  671g, 674a en 675a met een totale oppervlakte van 

72.619 m² tegen een totale prijs van 378.173 EUR.  
 
Art. 2: 
Deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut nl. voor het creëren van bijkomende 
waterbuffering en een aantrekkelijk en natuurrijk wandellandschap. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

*** 
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Agendapunt 23 Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 
 
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 Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, heeft kennis genomen van de eerste budgetwijziging, budget 
2019 naar aanleiding van deze raad. Men heeft vanuit hun fractie zoals steeds punctuele vragen gesteld 

over in deze commissie aangekaarte onderwerpen. Men heeft kennis genomen van de verstrekte 
antwoorden. Vandaag wil hij zich beperken tot één specifiek item in de budgetwijziging. Hij neemt graag 
iedereen mee naar de p. 32 en 33 waar de rapportering staat in verband met de wijzigingen in uitgaven 
en ontvangsten onder actieplan bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed. Men stel vast dat 
er een vermindering is in de uitgaven o.a. voor het Grootseminarie en de St.-Salvatorkathedraal. Hij stelt 
echter vast dat er hier geen aanpassingen zijn aan de inkomstenzijde, dus m.a.w. in de te ontvangen 
subsidies. Nochtans is er in het oorspronkelijke budget een te verwachten inkomst wel degelijk een 
investeringssubsidie ingeschreven van 405.000 euro voor het Grootseminarie en 375.000 euro voor de 
St.-Salvatorkathedraal. Hij vraagt zich dus af waarom deze subsidies nog niet werden aangepast. Hij 
denkt in de actuele context een zeer logische vraag, een vraag ter inleiding.  

Hij wil direct hieraan gekoppeld toch nog even stilstaan bij de context die ons werd geschetst in ten 
eerste de besloten commissie van vorige week, ten tweede het vertrouwelijk rapport van de 

provinciegriffier en ten derde de zitting van de provincieraad van juni 2019.  

Hij heeft in dat verband een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Daarin staat dat de provincie 
volgende verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwd, één aangelegenheden die de persoonlijke 
levenssfeer raken, twee persoonsgegevens, omschrijvingen van natuurlijke identificatie van een 
natuurlijk persoon.  

Hij heeft met dit te ondertekenen hem zich er toe verbonden deze gegevens niet te verspreiden en hij zal 
zich daartoe ook aanhouden. Hierna zal hij enkel nog spreken over de administratie in zijn 
algemeenheid.  

Men weet dankzij kennisname van de brief van het Rekenhof van 4 juni 2019 dat er in totaal 982.200 
euro subsidies verloren zijn gegaan naar aanleiding van de renovatie van het Grootseminarie. De 
administratie werd gelast een onderzoek te voeren en één resultaat van het onderzoek is dat het bedrag 
werd bijgesteld enerzijds daalt het bedrag een beetje voor het Grootseminarie anderzijds zijn er ook 

subsidies verloren gegaan in nog twee renovatieprojecten met name het kasteel ‘t Hooge en de St.-
Salvatorkathedraal. We kloppen nu af op een totale schade van 1.120.000 euro.  

Dat weten we sinds we kennisnamen met het vertrouwelijk rapport. Hij wil bevestigen dat hij hem kan 
vinden in de geschetste analyse en de remediering alle kansen willen geven. Men vraagt bijkomend 
onderzoek in verband met volgende vaststellingen, vaststellingen die buiten de onderzoeksopdracht 
vallen van het vertrouwelijk rapport op dit moment. Deze zaken zijn wat hen betreft niet onderzocht. Ter 
inleiding gaan we even terug naar de provincieraad en commissie van juni 2019 waar de deputatie 
verklaarde dat ze totaal niets wisten van de brief van het Rekenhof. In het verslag van juni 2019 staat 
vermeld: eerste gedeputeerde: hij citeert “De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde deelt mee hij kennis 
heeft genomen van het verslag van het Rekenhof. Dat was even slikken. Het lijkt er inderdaad op dat er 
een aantal subsidies definitief verloren zullen zijn. “ 

Hij herhaalt in deze bespreking nog eens, hij citeert zichzelf:  

“Hij vindt ook markant dat het Rekenhof de dienst opbelde en dat er op dat moment geen signaal wordt 
gegeven aan deputatie.”  

Zijn conclusies op dat moment zijn ten eerste de deputatie legt men met deze verklaring de 
verantwoordelijkheid bij de administratie en wast de deputatie Pontius Pilatus gewijs zijn handen in 
onschuld. Het hoofd van de provinciale administratie mag het gaan uitzoeken en zal het rapporteren aan 
de raad. Tweede conclusie is op dat moment ook al duidelijk dat de administratie die in de maanden voor 
juni 2019 al wist door het overleg met het Rekenhof dat er een en ander aan de hand was.  
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We hebben een mooie zomer gehad en we hebben allemaal reikhalzend uitgekeken naar deze 
rapportage.  

Bij deze rapportage in de besloten commissie vernamen we vorige week op de interessante vraag van de 
heer Filip Buyse of wij als raadslid dit verloren gaan van subsidies hadden kunnen opmerken in het 
budget of de budgetwijzigingen van de vorige jaren. Het antwoord dat daar verstrekt wordt, is dat de 
eerste sporen terug te vinden zijn in het budgetwijziging van september 2018. Hij voelde zich persoonlijk 
aangesproken en geprikkeld. Wat wordt gezegd in de commissie, gezien de eerste sporen terug te vinden 
zijn in 2018, wist de administratie al in de voorbereiding van de budgetwijziging van september 2018. Hij 

is thuisgekomen, heeft de budgetwijziging 2018 uit zijn kast gepakt. Hij leest op pagina 323 van deze 
budgetwijziging van september 2018 dat er inderdaad 262.674 euro minder ontvangsten te verwachten 
zijn bij de renovatie van het Grootseminarie. Daarover wordt wat uitleg verschaft in cursief. Hij citeert 
dat die uitleg kan worden opgevraagd in 2019 waardoor een deel van de ontvangsten moet 
doorgeschoven worden uit 2018.  

De begrotingswijziging ansich heeft geen gewag gemaakt van het verloren gaan van de subsidies. Er 
wordt integendeel een plausibele verklaring gegeven, geheel in de wetmatigheden van het BBC, het 
transactiemoment verschuift van jaar, dus het budget wordt bijgestuurd. Niet direct iets dat wij als 
raadslid horen over te vallen. Op dat moment wordt heel bedekt meegegeven dat er iets aan de hand is 
maar dan leest hij nog eens grondig het vertrouwelijk rapport. Hij citeert letterlijk als het gaat over de 
voorbereiding van de vierde budgetwijziging van 2018, dat is de periode de maanden voor september 
2018, uit het vertrouwelijk rapport, hij citeert:  “Tijdens deze uitsplitsing kwamen de eerste signalen dat 

subsidies niet werden opgevraagd voor het Grootseminarie”. Via de toegevoegde nota aan de 
provincieraad werd bij budgetwijziging van 2018 dit kenbaar gemaakt. Hij citeert letterlijk uit die 
toegevoegde nota : “daarnaast zullen er een aantal investeringsontvangsten niet gerealiseerd worden”.  

Daarnet kwam hij tot de conclusie dat de administratie het eigenlijk al wist van september, augustus, juli 
2018. Nu neemt hij er kennis van via de toegevoegde nota dat de deputatie aan de provincieraad op dat 
moment heel omfloerst laat weten dat er een aantal investeringsontvangsten niet zal gerealiseerd zal 
worden maar in de eigenlijke budgetnota staat er bij het Grootseminarie niets van te vinden. Daar staat 
gewoon het wordt doorgeschoven naar 2019. Wij konden dat in alle eerlijkheid op dat moment niet 
lezen. Nochtans volgens de vertrouwelijke nota is dat de rapportage die de deputatie toen heeft 
uitgebracht aan de raad. Zijn conclusie is dus als hij dat rapport leest dat de deputatie dit al wist in de 
maanden voor september 2018. Heel simpel samengevat, de deputatie heeft in juni de bal in het kamp 
van de administratie gelegd en als hij die vertrouwelijke nota nu leest en analyseert, dan legt de 

administratie de bal terug in het kamp van de deputatie. De deputatie wist het toen al. Men had toen al 
kunnen, moeten ingrijpen. Als hij op Focus heeft gesproken over een vertrouwensbreuk tussen 
administratie en deputatie, heeft hij nu uitgelegd van naadje tot draadje wat hij hiermee bedoelt.  

Enkele vragen: 

Houdt de deputatie na kennisname van het vertrouwelijk verslag zijn stelling aangenomen dat het pas 
kennis heeft genomen van de problematiek naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof? Ja of nee? 

Wie is er verantwoordelijk voor dat er pas in juni 2019 maatregelen genomen worden die zich eigenlijk al 
opdringen in de zomer van 2018? Bijna één jaar eerder… 

De deputatie heeft in zijn nota meegegeven aan de raad dat er een aantal investeringsontvangsten niet 
zullen gerealiseerd worden. Wie is er verantwoordelijk voor dat er toen geen maatregelen zijn genomen 
en nu plots gedaan wordt in juni 2019 van we hebben dringende maatregelen nodig…. 

Waarom werd er in begrotingswijziging gewag gemaakt van verloren gaan subsidies bij het punt van het 
Grootseminarie? Waarom wordt dit heel bedekte termen meegegeven? Er wordt zelfs niet gesproken 
over verloren subsidies, het gaat over een aantal investeringsontvangsten die niet gerealiseerd werden,  
meer algemeen kan men niet zijn. 

Wie neemt er nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid op? 

Wie gaat dit verder en diepgaand extern te onderzoeken? 
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Mevrouw Gerda Schotte, Groen -raadslid, kijkt met spanning uit naar het antwoord op hetgeen meneer 
Aernoudt heeft gevraagd.  

Haar tussenkomst gaat over een andere zaak nl.  het eerste gaat over het woonbeleid, werken aan een 
leefbaar woonomgeving. We zien dat net als vorig jaar het budget 3 miljoen euro wordt doorgeschoven 
naar de volgende jaren. Er is in de vorige legislatuur en in dit overgangsjaar niets gedaan met het 
budget voor wonen.  Dit is niet helemaal correct. Er werden wel studies uitgevoerd, deze hebben nog 
niet geleid tot enig concreet voorstel ter zake. Er was de haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een 
provinciaal woonbedrijf. Er is een renovatie analyse van drie pilootappartementen aan de kust in 

uitvoering. 

Men kijkt uit naar de beleidsnota naar november om eindelijk te weten wat de deputatie wil doen rond 
woonbeleid in de provincie. Dit sleept al jaren aan.  

Er is nog niets gebeurd. De huurprijzen stijgen ook in onze provincie. De kwaliteit van het wonen is 
laag… er is tijd voor actie.  

Haar andere tussenkomst gaat over de subsidies voor het project OLAT, leren achter tralies. Voor het 
schooljaar 2019-2020 wordt het project beperkt tot één semester in plaats van één schooljaar, een 
halvering. Het voorziene budget was 50.000 euro. Nu wordt er een vermindering voorzien in deze 
begrotingswijziging van 12.500 euro, er blijft dus 37.500 euro over. Bij de uitleg staat dat het budget 
voor het project gehalveerd wordt en dat het resterend budget gebruikt zal worden voor de opstart van 
een provinciaal plan geletterdheid. Betekent dit dan dat het centrum voor basiseducatie maar 25.000 
euro krijgt voor dit schooljaar en dat 12.500 euro zal gebruikt worden voor de opstart van dit provinciaal 

project? Men kan begrijpen dat de gedeputeerde andere accenten wenst te leggen bij het flankerend 
onderwijsbeleid maar het verbaast ons ten zeerste dat men dit doet in 2019. Men dacht dat het budget 
2019 een overgangsbudget was zoals meermaals aangetoond. Wij kunnen wel begrijpen dat men dit 
voor de volgende periode 2020-2025 andere accenten legt maar omdat nu te veranderen in 2019 lijkt 
hen een brug te ver. Ook voor dat punt kijkt men vol verwachting naar de beleidsnota die we zullen 
krijgen in november. We kunnen dus niet akkoord gaan dat men het beleid die door de vorige deputatie 
beslist werd, nu op het einde van de rit vlug nog verandert. Waarom wil men dit doen? Er is nog een 
enkel voorstel voor zo’n provinciaal plan geletterdheid bekend. Waar zal dit dan voor gebruikt worden of 
zal men dan zoals bij wonen doorschuiven naar de volgende jaren?  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er een grondig onderzoek werd gevoerd door de 
griffier naar hoe het is kunnen gebeuren dat een aantal subsidies die moesten worden opgevraagd in de 
periode 2010 -2012 dat die niet zijn opgevraagd. Dit is grondig gebeurd, het verslag is volledig 

daaromtrent. Hij ziet geen reden om een bijkomend onderzoek te voeren. Hij ziet wel een reden om voor 
de toekomst te zorgen dat er geen dergelijke zaken meer kunnen voorvallen. Hij blijft erbij dat hij het 
inderdaad niet wist. U zegt het zelf dat men niet alles kan lezen. Ook al had ik dit gelezen, zou mijn 
frank ook niet helemaal gevallen zijn.  

We moeten kijken naar de toekomst hoe kunnen we verbeteren om te zorgen dat dit in de toekomst als 
organisatie dat zo’n zaken niet meer gebeurt. Men is bezig met zo’n verbetertraject, samen met de 
diensten van de griffie, dienst gebouwen, dienst financiën om te kijken hoe men de interactie tussen de 
verschillende diensten van dien aard kunnen maken dat dergelijke zaken kunnen voorkomen worden. 
Momenteel ligt de prioriteit bij het opvolgen van die erfgoedsubsidies. Men moet zorgen dat dit helemaal 
wordt bekeken zodanig dat die zaken niet meer kunnen voorkomen.    

Dezelfde systematiek moet ook gebeuren naar de andere investeringssubsidies. Een eerste verbeterpunt 

betreft is de tabel waarin de subsidies worden opgevolgd in de dienst gebouwen. Er is een bestaande 
opvolging door de dossierbehandelaar, maar dit wordt aangevuld door een centrale tabel op dienstniveau 
van elk subsidiedossier dat loopt. De stand van zaken van dit subsidiedossier, een stand van zaken van 
de werken die aan dit subsidiedossier verbonden zijn zodanig dat het op een veel gedetailleerde manier 
kan geweten worden wat de stand van zaken is van de subsidieaanvraag, wanneer een nieuwe subsidie 
kan worden opgevraagd. Op voorhand gaat een alarmbel bij diegene die het dossier behandelt maar ook 
bij het diensthoofd omtrent dit specifieke investeringsdossier. Dit is een eerste belangrijk verbeterpunt 
op dit vlak.  

Een tweede verbeterpunt is de communicatie tussen de dienst gebouwen en de dienst financiën, ook 
daar wordt aan gewerkt. Er moet informatie komen dat de subsidies zijn toegekomen nadat ze zijn 
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opgevraagd.  Ook daar wordt aan gewerkt om de communicatie tussen die diensten via een tabel te 
kunnen laten verlopen zodanig dat op heel regelmatige wijze kan worden opgevolgd. Minstens tweemaal 
per jaar zal de dienst gebouwen en dienst financiën een wederzijds nazicht doen van de gegevens op dat 
vlak. Dit moet nog verder worden uitgewerkt en in procedures worden omgezet voor de toekomst, niet 
alleen voor deze dienst maar voor alle diensten die hiermee te maken hebben.  

Het kijken naar de toekomst en zorgen dat dit niet meer gebeurt, men spreekt toch over een tijd terug,  
we moeten doen aan kwaliteitsbewaking voor de organisatie. Voor de rest heeft hij geen commentaar 
hierop te geven.  

De heer Jean Bethune, gedeputeerde, stelt mevrouw Gerda Schotte gerust. Het is niet omdat er drie 
miljoen theoretisch beschikbaar was, dat men dit moet opgebruiken zonder een ernstig debat.  

Er komt een ernstig debat woonbeleid naar aanleiding van het meerjarenplan van november. Intussen 
worden de goeie initiatieven verder gezet. Dit is doorgelopen, (nachtopvang enz. ) Patrimoniale 
investeringen zijn nooit op één jaar toe te schrijven, altijd over verschillende jaren. Het zou niet fair 
geweest zijn als hij hierover geanticipeerd zou hebben en de raad voor blok gezet hebben om reeds 
beslissingen te nemen vooraleer de debatten werden gevoerd. Nog even geduld maar we kunnen zeker 
niet zeggen dat er een verkeerde keuze is geweest of dat er niet op een serieuze manier met de 
financiën van de provincie zijn omgegaan.  

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, gaat op hetzelfde elan verder, men moet nog even 
geduld hebben, ze heeft al uitgelegd in de commissie dat West-Vlaanderen als enige provincie de 
voorbije vijf jaar een rol heeft opgenomen in de gevangenissen via het aanbod van Olat. Gevangenissen 

zijn federale instellingen waarin de regio’s ook actief zijn.  

In andere provincies speelt de provincie geen enkele rol. Hier in de provincie West-Vlaanderen speelt dit 
wel een rol. Na vijf jaar moet men dit even herbekijken. Nu is men aan het project provinciale 
geletterdheid uit te werken omdat er meer dan in de gevangenissen een probleem is, vandaar dat men 
wat aan het voorbereiden is van nieuwe initiatieven. Daarom is in de budgetwijziging hier een beperking. 
Dit antwoord heeft ze ook in de commissie gegeven. Ze kan dit enkel herhalen.  

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wil terugkeren op een deel van zijn tussenkomst. Dit weten we 
sedert de kennisname van het vertrouwelijk rapport.  Hij wil bevestigen dat wij ons kunnen vinden in een 
geschetste analyse en de remediering alle kansen willen geven. De gedeputeerde is daarop doorgegaan 
op iets wat we hebben gezegd waarmee we akkoord zijn.  Uw uitleg is naast de kwestie. De 
gedeputeerde antwoordt anders niet op zijn vragen. Dat is democratisch zijn recht om vragen van 
raadsleden te weigeren. Dit siert hem niet. Hij vindt dit eigenlijk een aanfluiting van deze raad en wat we 

hier met zijn allen komen doen. U zegt tegen mij, leest u alles? Hij kan bevestigen dat hij veel leest. 
Zelfs de boeken leest hij diagonaal.  

Er is een nota, nl. de toelichtende nota van puntje 2 van september 2018, de deputatie aan de 
provincieraad, het is een verklaring die de deputatie aflegt aan de provincieraad, het is een bijkomende 
uitleg over het budget en over het meerjarenplan. Daarin leest hij dat er een aantal 
investeringsontvangsten niet gerealiseerd worden. In de budgetnota over het onderwerp waar het 
overgaat, staat er diezelfde bedragen worden doorgeschoven naar 2019. Dit is geen nota van de 
administratie, dit is uitleg die de deputatie verstrekt heeft aan de provincieraad. Daar gaat het over en 
dit is ongezien. Dit moet ook in het licht van de begrotingsbespreking in november. Als men in dergelijke 
sfeer, oog voor detail, van wat moeten we er achter zoeken, wat wordt er verstopt en wat niet. Als men 
de uitleg niet mogen geloven, het zouden ontelbare vragen zijn in november. Zijn vertrouwen in gans de 

rapportage is behoorlijk beschadigd, dit zal zeker zijn gevolgen hebben. Dat kan toch niet passeren. Er is 
toch iemand verantwoordelijk voor zo’n maneuvers. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, kan de heer de Jean de Bethune, gedeputeerde volgen, ze vindt 
dit logisch. Het is anders naar mevrouw Sabien Lahaye - Battheu toe, zij gaat iets veranderen in het 
budget van 2019. Het budget van het jaar die nu lopende is.  Het zou anders zijn naar de volgende 
bestuursperiode. Die zaken gaat men nu reeds terugschroeven om iets voor te bereiden. We zijn nu eind 
september. Waarvoor zullen die dan dienen in 2019? 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, hij kijkt naar de toekomst en hij heeft het volste vertrouwen in de 
administratie dat we samen uit deze fouten uit het verleden zullen leren. Men zal een traject opzetten 



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 26/09/2019 

 

waar heel duidelijk voor de administratie zal gezorgd worden zodat er geen dergelijke fouten niet meer 
voorkomen. De financiële verwerking van de subsidies in de toekomst zal beter gebeuren door de dienst 
gebouwen en de dienst financiën die mee opvolgt. Mijn vertrouwen in de administratie blijft zeker intact, 
we werken aan de toekomst en niet proberen te zoeken achter feiten in het verleden om daar dingen te 
gaan opwerpen of zoeken die niet vruchtbaar zijn.  

Mevrouw Sabien Lahaye – Battheu, gedeputeerde, kan enkel verwijzen naar een overleg dat 
plaatsgevonden heeft in september over Olat. Alle spelers waren aanwezig. Er zijn nieuwe wendingen, 
het zal binnenkort ingevuld worden op een ruimere manier verder zullen werken.  

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, merkt op dat dit nu een ander antwoord van mevrouw 
gedeputeerde is dan daarnet.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat hij vertrouwen heeft men heeft in het 
onderzoek. Hij deelt mee dat het telkens gaat over de administratie. Eén van de redenen dat men blijft 
aandringen op een ander onderzoek, is dat de politiek eruit blijft. Er blijft één iets over nl. politieke 
verantwoordelijkheid. Hij beseft dat dit niet kan onderzocht worden door betrokkene die het onderzoek 
deed. Vandaar vraagt men een extern onderzoek aan om te zien of er een politieke verantwoordelijkheid 
is.  

Dit hoofdstukje wordt afgesloten.  

De heer Maarten Tavernier, Groen –raadslid, Olat het is niet omdat er een wijziging wordt meegedeeld 
op een vergadering dat dit aanvaardbaar is dat het beleid van schouder verandert.  

Hij wou het hebben over een ander klein punt de waterzuivering in Aartrijke, bij het kasteel. Men zal niet 

verwonderd zijn dat hij dit onderwerp ten berde brengt. Het was één van mijn eerste dossiers toen hij 
provincieraadslid werd, het blijkt enige mankementen te vertonen. Het ging allemaal in orde komen. Er 
wordt vastgesteld dat alles in orde ging komen. Na 7 jaar staan we nergens.  

Nu is de conclusie dat het Europees project waar we zolang op wachten, toch niet bruikbaar is. Dit 
tijdverlies moet worden betreurd.  Men zou veel liever het niet zien in een Europees project. Het is onze 
verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit proper gemaakt wordt.  

De voorzitter deelt mee dat het de bevoegdheid is van de heer Jurgen Vanlerberghe, maar de heer 
Naeyaert zal hierom antwoorden.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, vanuit de dienst waterlopen, integraal waterbeleid, heeft men het 
project opgenomen om in al onze domeinen naar zuiverwater toe te leiden. Dit was inderdaad een 
project waar men altijd via een centrale waterzuivering, riolering, was het net de bedoeling van het 
project I-AQUA om op een decentrale manier (met een zuivering op de site zelf) te kijken om op die site. 

Er zijn heel wat discussies gevoerd. Je hebt hier een aantal dingen samen, een goed draaiend restaurant 
met een grote lozing van afvalwater, andere horeca zaken je hebt private personen, heel wat 
verschillende gebruikers die op dezelfde plek zitten. Er waren mensen die geloofden dat je op een 
decentrale manier het water kon samenbrengen en zuiveren.  

Uiteindelijk hebben de deskundigen het gehaald die zeggen het is niet haalbaar. Je moet teveel 
verwachten van de verschillende exploitanten op die site naar wat ze mogen gebruiken van producten 
om te poetsen, vaatwas en dergelijke meer. Er zijn onvoldoende garanties als men een decentraal 
systeem van waterzuivering zou opzetten dat dit zou werken in dit domein. Finaal heeft men de 
beslissing genomen om niet te gaan voor dit project met een decentrale vorm van waterzuivering maar 
aan te sluiten op de riolering. Dat is wat nu gerealiseerd zal worden na een lange discussie, soms 
passionele discussies, over of die zuivering decentraal kon gebeuren op dat domein.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 23. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 17 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-
Battheu, Moerman, Naeyaert, Laridon, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanryckeghem en Willems. 
 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Vandenbrande en Van Meirhaeghe. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Bruynooghe, Dejaeghere, De Mey, Lodewyckx, Schotte, Tavernier, 
Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE WIJZIGING VAN HET 
BUDGET 2019 (BW 2019/01) 

 
 
 
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 haarwijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 42 en 
43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 
en artikel 268, §1; 

 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. 29 november 2018 betreffende de vaststelling van het 
budget 2019; 

 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; 

 het advies van het managementteam (dd. 27 augustus 2019); 

 het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 29 augustus 2019). 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 : 
De provincieraad keurt de eerste wijziging van het budget 2019 (BW 2019/01) goed. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 24 Vaststellen van het kader voor het beheer van de kasmiddelen 
 

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. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 24. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van 
Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VASTSTELLEN VAN HET KADER MET 
BETREKKING TOT HET BEHEER VAN DE KASMIDDELEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST- VLAANDEREN, 
 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen, inzonderheid artikelen 157 t.e.m. 

163; 
- het besluit van de Provincieraad van 25 februari 2016 met betrekking tot het beheer van de 

kasmiddelen; 
- de besprekingen in het managementteam; 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: dit besluit vernietigt en vervangt het raadsbesluit van 25 februari 2016 
 
 
Art. 2: met betrekking tot de geringe contante exploitatie-uitgaven: 
 

- de kasprovisiehouder wordt aangesteld, na advies van de financieel beheerder, door de 

deputatie;  

- de kasprovisiehouder respecteert de beginselen van behoorlijk bestuur. Hij/zij controleert de 

wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en rapporteert hierover naar de visumverlener; 

- het betreft dringende exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur die onmiddellijk moeten betaald 

worden en die niet via het regulier betalingscircuit kunnen afgehandeld worden.  

- de provisie wordt na goedkeuring door de deputatie, overgeschreven op de specifiek daartoe 

geopende en enkel daartoe gebruikte bankrekening met daaraan gekoppeld een debetkaart op 

naam van de kasprovisiehouder; 

- de provisie bedraagt maximum 5.000 euro, met uitzondering van de provisies voor het 

Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk en het Centraal Bestuur te Brugge die maximum 

10.000 euro kunnen bedragen;  

- de liquide gelden moeten in een kluis of bewaakte ruimte bewaard worden; 

- de kasprovisiehouder kan alleen betalingen doen in contanten; 

- een nieuwe provisie kan pas worden aangevraagd nadat er verantwoording is afgelegd over de 

voorgaande provisie, conform de onderrichtingen van de financieel beheerder en de dienst 

financiën; 

- uiterlijk op de laatste werkdag van het jaar wordt de kasprovisie afgerekend en het saldo 

overgeschreven naar de centrale rekening van het provinciebestuur; 

- elke individuele uitgave via de kasprovisie bedraagt maximaal 500 euro (incl. BTW). In 

uitzonderlijke gevallen kan de deputatie toelating gevraagd worden om mits voldoende 

motivering specifieke uitgaven te kunnen verrichten tot  maximaal 2.500 euro (incl. BTW); 

- voor elke uitgave dient een origineel verantwoordingsstuk te worden bijgehouden;  

- de uitgaven via kasprovisies dienen voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de door de 

deputatie aangestelde visumverlener; 

- de kasprovisiehouder legt per kwartaal verantwoording af (d.m.v. een afrekening) over het 

beheer van de kasprovisie conform de onderrichten van de financieel beheerder en de dienst 

financiën; 

- de financieel beheerder of zijn aangestelde kunnen de contanten ter plaatse controleren.  
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Art. 3: met betrekking tot de geringe contante exploitatie-ontvangsten: 
 

- de kasontvangers worden, na advies van de financieel beheerder, aangesteld door de deputatie 

- de kasontvangers respecteren het beginsel van behoorlijk bestuur; 

- het betreft de inning van contante ontvangsten; 

- de contanten of liquide middelen moeten in een kluis of bewaakte ruimte bewaard worden; 

- de kasontvangers storten op regelmatige tijdstippen, zijnde minstens telkens het totale kasgeld 

2.500 € bedraagt, op een rekening van het provinciebestuur. Er wordt hen daartoe een 

deposantenkaart op naam overgemaakt; 

- de kasontvangers verantwoorden de ontvangen bedragen aan de hand van een nauwkeurige 

invorderingsstaat volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder en de dienst financiën; 

- er wordt minstens op het einde van elke maand afgerekend; 

- door de deputatie wordt een secundaire ordonnateur aangesteld die ervoor verantwoordelijk is 

dat alle vorderingen geboekt worden in de centrale boekhouding. De contante ontvangsten 

maken hier deel van uit;  

- de financieel beheerder of zijn aangestelde kunnen de contanten ter plaatse controleren.  

 
Art. 4: met betrekking tot de kredietkaarten (prepaidkaarten of reguliere kredietkaart): 

 
- de houder van een kredietkaart wordt, na advies van de financieel beheerder, aangesteld door 

de deputatie; 

- het betreft exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur die enkel kunnen gebeuren met een 

kredietkaart en die niet via het regulier betalingscircuit kunnen afgehandeld worden; 

- er mag geen baar geld afgehaald worden met een kredietkaart 

- de kredietkaart (prepaidkaart) wordt na goedkeuring door de deputatie opgeladen met het 

goedgekeurde bedrag en voor een welbepaalde uitgave; 

- de houder van een kredietkaart kan alleen betalingen doen conform de beslissing van de 

deputatie (vastlegging); 

- de reguliere kredietkaart mag enkel gebruikt worden nadat voorafgaandelijk een vastlegging 

plaatsvond 

- op de laatste werkdag van het jaar wordt de kredietkaart (prepaidkaart) ontladen en 

afgerekend; 

- voor elke verrichting (uitgave) dient een origineel verantwoordingsstuk te worden bijgehouden 

en voorgelegd;  

- de houder van de kredietkaart legt verantwoording af conform de onderrichten van de financieel 

beheerder en de dienst financiën; 

 

 
Art. 5:  
De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 oktober 2019. 
 

 
Art. 6: 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de aangestelde 
personeelsleden als kasprovisiehouder, kasontvanger of houder van een kredietkaart. 
 
 
Art. 7: 
De provincieraad machtigt de deputatie om de uitvoeringsmodaliteiten van dit besluit te regelen en 
daartoe eventuele (technische) aanpassingen aan te brengen. 
 
 
Art. 8: 

Dit besluit maakt deel uit van het systeem van organisatiebeheersing van toepassing binnen dit bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 25 Goedkeuren van het addendum aan het convenant 2016-2019 tussen de 
provincie West-Vlaanderen en het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen 
vzw, af te sluiten tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM  
 
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 Wim Aernoudt, NV-A raadslid, wil kort zijn stemgedrag toelichten. In het verleden hebben we 
steeds onze twijfel geuit over het nut van dit gegeven. Het werd al eens omschreven als nutteloze praat, 
een nutteloze praatbarak. Dan heeft hij het over de werking van de RESOC’s en het ERSV en niet over de 
POM.  Men heeft altijd het vertrouwen in de werking van de POM uitgesproken. In die zin gingen we 
ermee akkoord dat er een oplossing ging gezocht worden voor het personeel, wat gevonden is door een 
inkanteling in de POM. We hebben ons daar binnen het ERSV ook bij aangesloten. We stellen vast dat er 
op vandaag nog teveel onduidelijkheid is over hoe deze werking zal worden verder gezet. Blijft dit een 
louter overlegplatform of wordt er meer gewerkt naar concrete projecten toe zoals wij dit willen zien? 
Komt er een meer output gerichte organisatie voor dezelfde input? Ze gaan zich onthouden omdat ze 
teveel twijfelen aan dit verhaal.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde deelt mee dat men het sociaal passief heeft weggewerkt. Dat zal 

gepaard gaan om de gebiedsgerichte werking wat economische expertise te gaan versterken.  

Minister Muyters heeft beslist om dit project met een jaar te verlengen. Die mensen zullen ook belast zijn 
samen met hun collega’s van gebiedsgerichte werking om regio per regio een aantal initiatieven te 
nemen inzake arbeidsmarkt. 

Het punt op de agenda is te vereffening van de ERSV. De RESOC’s stoppen in West-Vlaanderen maar in 
de gemeenten wordt ook ruimte voorzien om nog een overlegplatform te creëren. Het is een positieve 
dynamiek. De geëigende structuur wordt vereffend. Alle goeie elementen zullen ingekapseld worden in 
bestaande structuren. Men moet niet misprijzend doen over zo’n zaken. Dit moet gerespecteerd worden. 
Het middenveld heeft nog een rol te spelen in de politiek vandaag.  

De heer Wim Aernoudt, N-VA –raadslid, onthoudt zich. Er werd gezegd dat dit als een praatbarak werd 
bestempeld. Er was een vraag om economische werking te hebben, gericht op output, op concrete 
projecten en niet alleen op overlegplatform. Het is totaal niet misprijzend. Men wil een signaal geven om 

concrete actie te zien.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 26 ja-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, 

De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Laridon, Schotte, 
Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Vandermersch, 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: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET GOEDKEUREN VAN HET ADDENDUM AAN 
HET CONVENANT 2016-2019 TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN ERSV WEST-
VLAANDEREN VZW, AF TE SLUITEN TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE POM 
WEST-VLAANDEREN (ALS RECHTSOPVOLGER) 
 
 
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 besluit van de provincieraad dd. 24 maart 2016 houdende de goedkeuring van het convenant 
2016-2019 tussen de provincie West-Vlaanderen en het ERSV West-Vlaanderen vzw 

- het besluit van de provincieraad van 29 november 2018 over de vaststelling van het budget 2019, 
meer bepaald actie 2019171065 – Faciliteren van sociaaleconomische streekontwikkeling 

- de principiële goedkeuring in deputatie van 29 november 2018 van de uitgangspunten i.k.v. de 
herorganisatie van het socio-economisch streekwerkingsmodel, waaronder de beëindiging van de 
werking van vzw ERSV West-Vlaanderen, de overname van de bedrijfstak ‘streekoverleg’ van vzw 
ERSV West-Vlaanderen door de POM West-Vlaanderen en de vrijwaring van ERSV West-Vlaanderen 
op het vlak van sociaal passief 

- de goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering van ERSV West-Vlaanderen 
dd. 14 december 2018 van de principiële uitgangspunten voor de herstructurering van ERSV West-

Vlaanderen en de werking van het streekoverleg (RESOC) 
- de principiële goedkeuring door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen dd. 18 december 

2018 van de overname van de bedrijfstak ‘Streekoverleg’ van ERSV West-Vlaanderen door de POM 
West-Vlaanderen in combinatie met de heroriëntering van deze bedrijfstak naar een ‘vernieuwd’ 
streekoverleg 

- de goedkeuring door de deputatie in zitting van 21 maart 2019 van de personeelsaspecten 
inkanteling bedrijfstak ‘streekontwikkeling’  en kennisname uitkanteling diverse projecten en 
actitviteiten, mits het bedrag jaarlijks te bepalen op basis van effectieve tewerkstelling; 

- de principiële goedkeuring van de raad van bestuur van ERSV West-Vlaanderen dd. 22 maart 2019 
van de overdracht van de bedrijfstak ‘Streekoverleg’ naar de POM West-Vlaanderen, mits 
aanvaarding van deze overname door laatstgenoemde 

- de goedkeuring van de POM West-Vlaanderen dd. 26 maart 2019 aan de inkanteling van de 13 
personeelsleden van de bedrijfstak ‘Streekoverleg’ in de POM West-Vlaanderen per 1 augustus 2019 

- de goedkeuring door de algemene vergadering van ERSV West-Vlaanderen dd. 14 juni 2019 voor de 
vrijwillige ontbinding en de vereffening van de vereniging per 1 augustus 2019 

- het voorliggend voorstel van budgetwijziging in de raad van 26 september 2019 met nieuwe raming 
2019000320 – Werkingstoelage voor vereffening van ERSV West-Vlaanderen vzw -actie 2019171066 
Opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen 

- het voorstel van de deputatie 
 
 

BESLUIT: 
 
 
 
 
Enig artikel: 

Het addendum aan het convenant 2016-2019 tussen de Provincie West-Vlaanderen en ERSV West-
Vlaanderen vzw, af te sluiten tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen (als 
rechtsopvolger) wordt goedgekeurd. 
 
 

*** 
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Agendapunt 26 Goedkeuren van het provinciaal reglement voor ondersteuning van 
initiatieven in het Zuiden 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Poorter, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 

Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL 
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN IN HET ZUIDEN 
 
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 ondersteuning van initiatieven in het Zuiden wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2: 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2019. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 27 Goedkeuren van het provinciaal reglement wereldburgerschap 
stimuleren in West-Vlaanderen 
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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 27. 
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 27 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, 
Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vanryckeghem en Willems. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Bruynooghe. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL 
SUBSIDIEREGLEMENT WERELDBURGERSCHAP STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN 
 
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 ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ wordt 
goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2019. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 28 Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële 
ondersteuning in het kader van een bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen 
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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 werd een amendement ingediend bij dit agendapunt door provincieraadslid Kristof Pillaert, 
fractievoorzitter N-VA. Dit amendement ligt op de banken. 

Men vindt het voorliggend reglement te flou, er zijn teveel achterpoortjes. We hebben een kleine poging 
gedaan om hier en daar een deur dicht te doen zodanig dat de aanvragen niet kunnen misbruikt worden, 

vandaar het amendement op dit reglement.  

Mevrouw Gerda Schotte, groen-raadslid, wil tussenkomen op het amendement. Naar aanleiding van de 
discussie in de commissie waar men vond dat het reglement veel te ruim was, doet het haar plezier dat 
collega Kristof Pillaert een amendement heeft ingediend en wij zullen dit zeker steunen.  

De heer Simon Bekaert, raadslid, deelt mee dat zijn Tieltse hart een beetje bloedt na dit te lezen hebben.  
Er staat de vervoerskosten gelden enkel voor het traject in West-Vlaanderen. Hij is van Tielt, een mooie 
stad met meer van 5.000 leerlingen. De snelste traject naar de regio Brugge, Damme, Knokke-Heist, 
Oostende loopt via Aalter E40 of via Aalter N44, dit is dus allemaal Oost-Vlaanderen. Mijn vraag is hoe zij 
het amendement moeten interpreteren wat moet gebeuren. Die bussen rijden allemaal door Oost-
Vlaanderen. Hij geeft het even mee.  

Mevrouw Lahaye –Battheu, gedeputeerde dankt iedereen. Het reglement is een voortzetting van de 
financiële ondersteuning van 2014, bezoek aan herinneringsplaatsen, WOI.  Dat reglement zorgde er 

voor dat er meer dan 700 aanvragen ingediend werden voor meer dan 40.000 leerlingen van scholen in  
West-Vlaanderen. De evaluatie was zeer positief.  

Ze wil dit opentrekken en ervoor te zorgen dat onze jeugd ook naar de erfgoedlocaties zal gaan.  

Het reglement is geënt op het vorige.  

Ze wijzigt het amendement ( zie bijlage)  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
 
Stemming subamendement 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het subamendement betreffende het besluit van 
agendapunt 28. 
 
Het subamendement wordt aangenomen met 17 ja-stemmen tegen 10 neen-stemmen  
bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Dejaegher, Vanryckeghem, Moerman, Lahaye-Battheu, de Bethune, Naeyaert, 
Laridon, Decleer, Kindt, Vandermersch, Dumarey, Hollevoet, Bekaert, Croes, Soens, Strobbe en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Pillaert, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, Vandenbrande, Lodewyckx, 
Schotte, Tavernier, Dejaeghere. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Bruynooghe, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste.. 
 
Het volgende subamendement wordt aangenomen: 
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SUBAMENDEMENT PROVINCIERAAD 26/09/2019 
 

AGENDAPUNT 28 
 

Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader van een 
bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen 

 

 

 
 
TEKST AMENDEMENT  
 
Art. 2: Financiële ondersteuning 

De voorgestelde wijziging in het amendement op artikel 2 wordt niet aanvaard. Artikel 2 van het 
oorspronkelijke ontwerpreglement wordt behouden. 
 
Art. 4: Financiële ondersteuning 

In artikel 4 van het reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in: 

 Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier bedoeld de 
kosten voor het inhuren van een bus. Deze tussenkomst wordt opgetrokken naar 70% voor het 
gebruik van het openbaar vervoer of voor de huur van fietsen. Eigen of gratis vervoer worden 
niet betoelaagd. De vervoersonkosten gelden enkel voor bezoeken gericht op West-

Vlaanderen. 
 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs- of deelnamekosten 
 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids 
 Een tussenkomst van € 3,00 per persoon in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams 

jeugdverblijfscentrum, voor één overnachting gekoppeld aan het bezoek. De lijst van de West- 
Vlaamse jeugdverblijfscentra kan gevonden worden op www.west-vlaanderen.be/erfgoed. 

 
Art. 5: Procedure 

De voorgestelde wijziging in het amendement op artikel 5 wordt niet aanvaard. Artikel 5 van het 
oorspronkelijke ontwerpreglement wordt behouden. 
 
TOELICHTING 
 
De voorgestelde wijzigingen van artikel 2 en 5 van het reglement worden niet gevolgd. 
 
Voor wat betreft artikel 4 van het reglement is het zo dat alle vervoerskosten, die voortvloeien uit 
bezoeken gericht op West-Vlaanderen, kunnen vergoed worden ook al verloopt het traject (gedeeltelijk) 
buiten het grondgebied van West-Vlaanderen. 
 

 
Brugge, 26 september 2019 
 
 
Sabien Lahaye-Battheu (get.) 
Gedeputeerde voor Erfgoed 
 
 
 
 
Stemming amendement 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 28. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 17 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-
Battheu, Moerman, Naeyaert, Laridon, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Pillaert, De Poorter, Vandenbrande en Van Meirhaeghe.  

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
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de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Dejaeghere, De Mey, Lodewyckx, Schotte, Tavernier, 
Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 
AMENDEMENT PROVINCIERAAD 26 september 2019 

AGENDAPUNT 28 
 

28. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader van 

een bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen 

 
In het ontwerp van besluit van de provincieraad van het provinciaal reglement voor het stimuleren 
van bezoeken aan erfgoedlocaties en bedrijven in West-Vlaanderen door onderwijsinstellingen, 
erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar armen het woord 
nemen wordt deze als volgt gewijzigd:  
Huidig: 
 
Art. 2: Financiële ondersteuning 
Met erfgoedlocaties wordt bedoeld: (archeologische) sites, musea, steden, monumenten, 
bezoekerscentra, tentoonstellingen, historische landschappen,… in West-Vlaanderen waar aandacht 

besteed wordt aan erfgoed. Hiervoor kan geput worden uit de inspiratielijst te vinden op 
www.westvlaanderen.be/erfgoed. Dit is een niet-limitatieve dynamische lijst die verder aangevuld kan 
worden. 
 
Art. 4: Financiële ondersteuning 
De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in: 

 Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier bedoeld de 
kosten voor het inhuren van een bus. Deze tussenkomst wordt opgetrokken naar 70% voor het 
gebruik van het openbaar vervoer of voor de huur van fietsen. Eigen of gratis vervoer worden 
niet betoelaagd. 

 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs- of deelnamekosten 
 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids 

 Een tussenkomst van € 3,00 per persoon in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams 
jeugdverblijfscentrum, voor één overnachting gekoppeld aan het bezoek. De lijst van de West- 
Vlaamse jeugdverblijfscentra kan gevonden worden op www.west-vlaanderen.be/erfgoed. 

 
Art. 5: Procedure 
5.1.De onder artikel 2 vermelde initiatiefnemers dienen ten laatste één maand voorafgaand aan het 
bezoek de aanvraag in bij de dienst Erfgoed van de Provincie. 
5.2.De aanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde digitaal ingevulde formulier en 
financiële tabel. De aanvraag dient zowel op papier als digitaal bezorgd te worden op het adres zoals 
vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager moet bij de aanvraag de voorbereiding en 
naverwerking van het bezoek voegen zoals vastgelegd in het bijhorende formulier. 

5.3.De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst en ontvankelijkheid voor betoelaging. 
5.4.De aanvrager dient zelf het bezoek, de workshop, rondleiding enzovoort te reserveren bij de 
beheerders of uitbaters van de erfgoedlocatie of bij een erkende gids. 
5.5.Na het bezoek dient de aanvrager bij de Provincie het daartoe bestemde verslagformulier in en de 
nodige bewijsstukken inzake de vervoers-, toegangen, deelname- of gidskosten (officiële facturen, 
toegangstickets, vervoerstickets, betaalbewijzen, foto’s van het bezoek aan de erfgoedlocatie en 
bewijs provinciale herkenbaarheid) en dit ten laatste twee maanden na het bezoek aan de 
erfgoedlocatie. 
5.6.De gegevens en de bewijsstukken worden door de provinciale administratie gecontroleerd en per 
kwartaal voorgelegd aan de deputatie. De deputatie neemt een beslissing aangaande de uitbetaling 
van de financiële ondersteuning. 
5.7.De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

 
 
Gewijzigd: 
Art. 2: Financiële ondersteuning 
Met erfgoedlocaties wordt bedoeld: (archeologische) sites, musea, steden, monumenten, 
bezoekerscentra, tentoonstellingen, historische landschappen,… in West-Vlaanderen waar aandacht 
besteed wordt aan erfgoed. Deze limitatieve lijst wordt jaarlijks door de deputatie geëvalueerd 
en aangepast. 
 
Art. 4: Financiële ondersteuning 
De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in: 

 Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier bedoeld de 

http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
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kosten voor het inhuren van een bus. Deze tussenkomst wordt opgetrokken naar 70% voor het 
gebruik van het openbaar vervoer of voor de huur van fietsen. Eigen of gratis vervoer worden 
niet betoelaagd. De vervoersonkosten gelden enkel voor het traject in West-Vlaanderen. 

 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs- of deelnamekosten 
 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids 
 Een tussenkomst van € 3,00 per persoon in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams 

jeugdverblijfscentrum, voor één overnachting gekoppeld aan het bezoek. De lijst van de West- 
Vlaamse jeugdverblijfscentra kan gevonden worden op www.west-vlaanderen.be/erfgoed. 

 
Art. 5: Procedure 
5.1.De onder artikel 2 vermelde initiatiefnemers dienen ten laatste één maand voorafgaand aan het 
bezoek de aanvraag in bij de dienst Erfgoed van de Provincie. 
5.2.De aanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde digitaal ingevulde formulier en 
financiële tabel. De aanvraag dient zowel op papier als digitaal bezorgd te worden op het adres zoals 
vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager moet bij de aanvraag de voorbereiding en 
naverwerking van het bezoek voegen zoals vastgelegd in het bijhorende formulier. 
5.3.De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst en ontvankelijkheid voor betoelaging. 
5.4.De aanvrager dient zelf het bezoek, de workshop, rondleiding enzovoort te reserveren bij de 
beheerders of uitbaters van de erfgoedlocatie of bij een erkende gids. 
5.5.Na het bezoek dient de aanvrager bij de Provincie het daartoe bestemde verslagformulier in en de 

nodige bewijsstukken inzake de vervoers-, toegangen, deelname- of gidskosten (officiële facturen, 
toegangstickets, vervoerstickets, betaalbewijzen, foto’s van het bezoek aan de erfgoedlocatie en 
bewijs provinciale herkenbaarheid) en dit ten laatste twee maanden na het bezoek aan de 
erfgoedlocatie. Het bezoek aan één van deze locaties van deze lijst dient ook steeds gestaafd te 
worden door een ondertekend formulier van de gids of verantwoordelijke. 
5.6.De gegevens en de bewijsstukken worden door de provinciale administratie gecontroleerd en per 
kwartaal voorgelegd aan de deputatie. De deputatie neemt een beslissing aangaande de uitbetaling 
van de financiële ondersteuning. 
5.7.De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
 
 
TOELICHTING 

West-Vlaamse onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en 
verenigingen waar armen het woord nemen moeten zeker door middel van een financiële ondersteuning 
aangemoedigd worden om een bezoek te brengen aan erfgoedlocaties en bedrijven in West-Vlaanderen.  
 
Deze lijst wordt limitatief gemaakt. Het bezoek aan één van deze locaties van deze lijst dient ook steeds 
gestaafd te worden door een ondertekend formulier van de gids of verantwoordelijke. Dit om duidelijkheid 
te scheppen om welke locatie het gaat en om misbruik te vermijden (artikel 2 & 5). 
 
Om deze te stimuleren een volwaardige daguitstap in West-Vlaanderen te maken, gelden de 
vervoersonkosten enkel voor het traject in West-Vlaanderen (artikel 4). 

 

Brugge, 26 september 2019 
 
 
Provincieraadslid en fractievoorzitter Kristof Pillaert (get.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stemming ontwerpbesluit 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het dubbel geamendeerde besluit van agendapunt 
28. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 17 ja-stemmen bij 15 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-
Battheu, Moerman, Naeyaert, Laridon, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanryckeghem en Willems. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, 
Lodewyckx, Pillaert, Schotte, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, Van Meirhaeghe en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR HET STIMULEREN VAN BEZOEKEN 
AAN ERFGOEDLOCATIES EN BEDRIJVEN IN WEST-VLAANDEREN DOOR 
ONDERWIJSINSTELLINGEN, ERKENDE JEUGDWERKORGANISATIES, SPEELPLEINWERKINGEN 
EN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet 09/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid de 

artikelen 2 (provinciaal belang omwille van lokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van 
provinciale reglementen) 

- het decreet van 15/05/2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in 
aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen 

- de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies (artikel 4 
en 7) 

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

- het decreet van 12/07/2013 betreffende het onroerend erfgoed; 
- het provinciaal reglement betreffende de herkenbaarheid van 13 mei 2008; 
- het besluit van de provincieraad d.d. 22/12/2014, agendapunt 17, betreffende de vaststelling van 

het provinciaal reglement voor de financiële ondersteuning in het kader van een bezoek aan 
herinneringsplaatsen WOI in West-Vlaanderen; 

- het actieplan 2019170059 Oorlog en Vrede, waarbij onder actie 2019170435 – herinneringseducatie 
WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een 
tegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten de nodige kredieten zijn voorzien; 

- de meerjarige verbintenis op ramingnummer 2019170760; 
- de noodzaak om scholen, jeugdwerk en kansarmenorganisaties te blijven ondersteunen en te 

stimuleren om plaatsbezoeken af te leggen in West-Vlaanderen; 
- de aard van de locaties te verbreden naar erfgoedlocaties en erfgoedgerelateerde bedrijven in West-

Vlaanderen om draagvlak te creëren bij kinderen en jongeren voor dit waardevolle erfgoed en voor 
West-Vlaamse ondernemingen; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
Artikel 1: Doelstelling  
De Provincie West-Vlaanderen, hierna genoemd de Provincie, wil door middel van een financiële 
ondersteuning onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en 
verenigingen waar armen het woord nemen aanmoedigen om een bezoek te brengen aan erfgoedlocaties 

en erfgoed-gerelateerde bedrijven in West-Vlaanderen.  
Door de hoge educatieve waarde van deze locaties biedt een bezoek de kans om de doelgroepen te laten 
kennismaken met erfgoed en erfgoed-gerelateerde bedrijven in West-Vlaanderen en maken we deze 
erfgoedlocaties en bedrijven beter bekend bij deze doelgroep. De brede waaier aan erfgoedlocaties en 
erfgoed-gerelateerde bedrijven biedt mogelijkheden om andere doelgroepen alsook technisch als 
beroepsonderwijs extra aan te spreken en vakoverschrijdend werken te stimuleren (waaronder ook de 
STEAM-vakken). 
 
 
Art. 2: Begripsomschrijving 
 Met erfgoedlocaties wordt bedoeld: (archeologische) sites, musea, steden, monumenten, 

bezoekerscentra, tentoonstellingen, historische landschappen,… in West-Vlaanderen waar aandacht 
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besteed wordt aan erfgoed. Hiervoor kan geput worden uit de inspiratielijst te vinden op www.west-
vlaanderen.be/erfgoed. Dit is een niet-limitatieve dynamische lijst die verder aangevuld kan worden. 

 Met erfgoed-gerelateerde bedrijven wordt bedoeld: ondernemingen die actief zijn in en voor de 
erfgoedsector (zoals restauratiebedrijven en archeologische bedrijven). Hiervoor kan geput worden 
uit een voorlopige lijst aan West-Vlaamse bedrijven die hieraan voldoen en in staat zijn 
schoolklassen en groepsbezoeken op kwalitatieve en inhoudelijke manier te ontvangen. Deze lijst 
wordt jaarlijks door de deputatie geëvalueerd en aangepast. 

 Met een bezoek wordt bedoeld: een bezoek aan de site, route, rondleiding, excursie, fietstochten, 

workshops… op de erfgoedlocatie, al dan niet onder begeleiding van een gids.  
 
Art. 3: Doelgroepen 
 Met onderwijsinstellingen wordt bedoeld: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen in West-

Vlaanderen. 
 Met erkende jeugdwerkorganisaties worden de door het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd en 

Media  erkende organisaties uit West-Vlaanderen bedoeld. 
 Met erkende speelpleinwerkingen worden de door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk erkende 

initiatieven voor speelpleinwerk uit West-Vlaanderen bedoeld.  
 Met verenigingen waar armen het woord nemen wordt bedoeld de door het Vlaams departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkende organisaties uit West-Vlaanderen.  
 

De onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en verenigingen waar 
armen het woord nemen worden verder aangeduid als ‘de aanvrager’.  
 
Voor een overzicht van de betreffende organisaties kan je link naar de respectievelijke websites 
terugvinden op www.west-vlaanderen.be/erfgoed. 
 
 
Art. 3: Voorwaarden  
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten, 
kan de deputatie een financiële ondersteuning verlenen als de aanvrager een maatschappelijke zetel of 
afdeling heeft binnen de provincie West-Vlaanderen.  
 

Art. 4: Financiële ondersteuning  
De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in:  

 Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier bedoeld de 
kosten voor het inhuren van een bus. Deze tussenkomst wordt opgetrokken naar 70% voor het 
gebruik van het openbaar vervoer of voor de huur van fietsen. Eigen of gratis vervoer worden 
niet betoelaagd. De vervoersonkosten gelden enkel voor bezoeken gericht op West-Vlaanderen.   

 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs- of deelnamekosten  
 Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids  
 Een tussenkomst van € 3,00 per persoon in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams 

jeugdverblijfscentrum, voor één overnachting gekoppeld aan het bezoek. De lijst van de West-
Vlaamse jeugdverblijfscentra kan gevonden worden op www.west-vlaanderen.be/erfgoed.  

 
Art. 5: Procedure  
5.1. De onder artikel 2 vermelde initiatiefnemers dienen ten laatste één maand voorafgaand aan het 

bezoek de aanvraag in bij de dienst Erfgoed van de Provincie.  
5.2. De aanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde digitaal ingevulde formulier en 

financiële tabel. De aanvraag dient zowel op papier als digitaal bezorgd te worden op het adres zoals 
vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager moet bij de aanvraag de voorbereiding en 
naverwerking van het bezoek voegen zoals vastgelegd in het bijhorende formulier. 

5.3. De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst en ontvankelijkheid voor betoelaging.  
5.4. De aanvrager dient zelf het bezoek, de workshop, rondleiding enzovoort te reserveren bij de 

beheerders of uitbaters van de erfgoedlocatie of bij een erkende gids.  
5.5. Na het bezoek dient de aanvrager bij de Provincie het daartoe bestemde verslagformulier in en de 

nodige bewijsstukken inzake de vervoers-, toegangen, deelname- of gidskosten (officiële facturen, 
toegangstickets, vervoerstickets, betaalbewijzen, foto’s van het bezoek aan de erfgoedlocatie en 
bewijs provinciale herkenbaarheid) en dit ten laatste twee maanden na het bezoek aan de 
erfgoedlocatie.  

5.6. De gegevens en de bewijsstukken worden door de provinciale administratie gecontroleerd en per 
kwartaal voorgelegd aan de deputatie. De deputatie neemt een beslissing aangaande de uitbetaling 
van de financiële ondersteuning.  

5.7. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing.  
 
Art. 6: Uitbetaling  
6.1. Door de Provincie worden geen voorschotten uitbetaald. Het gaat dus om een financiële 

ondersteuning na datum.  

http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
http://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
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6.2. Het principe van tekortbetoelaging is van toepassing. Indien er andere inkomsten of 
tegemoetkomingen zijn, wordt het subsidiepercentage enkel op het tekort berekend. 

6.3. De uitbetaling gebeurt conform de voorlegging van de dossiers aan de deputatie per kwartaal.  
 
Art. 7: Slotbepalingen  
7.1. De initiatiefnemers die een subsidie ontvangen met toepassing van dit reglement kunnen geen 

aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal reglement, voor zover het 
dezelfde activiteiten betreft.  

7.2. De aanvrager dient de controle van de Provincie te aanvaarden en op de vraag tot bijkomende 
informatie in te gaan en deze te verstrekken. 

7.3. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan het provinciaal 
reglement herkenbaarheid van 12 mei 2005. Concreet dient op alle uitnodigingen/brochures voor de 
deelnemers en verslaggeving het logo en de steun van de Provincie vermeld te worden. Niet voldoen 
aan deze voorwaarde kan aanleiding geven tot weigering van de subsidie.  

7.4. De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd alle 
schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.  

 
Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in de provincieraad in werking en is van toepassing op 
bezoeken aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2020. 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 29 Goedkeuren van de eerste budgetwijziging 2019 van 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 
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 29. 
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 

Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING BW1-2019 
VAN MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 236 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 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 Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
- goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
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- het budget 2019 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb goedgekeurd in de provincieraad van 
29 november 2018  

- het verslag van de Raad van Bestuur van 19 juni 2019 waarbij de budgetwijziging BW1-2019 en 
aanpassing meerjarenplan werden goedgekeurd  

- het voorstel van de deputatie 

 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 

De budgetwijziging BW1-2019, van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb wordt goedgekeurd. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 30 Definitieve vaststelling tweede partiële herziening van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 30. 
 
 

 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

Besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het ontwerp van tweede partiële 
herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen  

 

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 42 (medebewind); 
- Het decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake 

ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zogenaamde ‘codextrein’), inzonderheid artikelen 
23 en 217§1. Middels artikel 23 wordt het huidige systeem van structuurplanning in de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) vervangen door een systeem van beleidsplanning. Het 
bovengenoemde wijzigingsdecreet creëert een decretale basis voor het nieuwe systeem van 
ruimtelijke beleidsplannen op de drie bestuursniveaus (gewest, provincies en gemeenten);  

- Artikel 217§1 van bovengenoemd wijzigingsdecreet legt een aantal overgangsbepalingen vast. 
Zo kan de provincie haar ruimtelijk structuurplan na de inwerkingtreding van de bepalingen van 
artikel 23 van het wijzigingsdecreet (i.c. 5 mei 2018) nog gedeeltelijk herzien. Deze herziening 

gebeurt met toepassing van de regels, zoals ze golden tot voor de datum van inwerkingtreding 
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van artikel 23 van dit wijzigingsdecreet (voormalige artikelen 2.1.1, 2.1.2 en artikelen 2.17 tot 
en met 2.1.13 van de VCRO). Hierin wordt onder meer bepaald dat de provincieraad beslist tot 
het opmaken van een provinciaal ruimtelijk structuurplan; 

- 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 houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de 
provincie West-Vlaanderen (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 (eerste 
partiële herziening); 

- het aangetekend schrijven dd. 4 juli 2018 van de gemeente Moorslede waarin de gemeenteraad 
van Moorslede in zitting van 21 juni 2018 een gemotiveerd verzoek richt aan de provincieraad 
om het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen gedeeltelijk te herzien voor wat 
betreft de bepalingen rond het Dadipark in Dadizele. Conform voormalig art. 2.1.8.§4 van de 
VCRO dient de provincieraad dit verzoek binnen de 90 dagen gemotiveerd te beantwoorden; 

- het besluit van de provincieraad dd. 27 september 2018, waarin wordt besloten het PRS-WV 
gedeeltelijk te herzien, waarbij de herziening zich beperkt tot het schrappen van de selectie van 
Dadipark in Moorslede als pretpark; 

- De site van het Dadipark in Dadizele is in het PRS-WV immers zowel richtinggevend als bindend 
geselecteerd als pretpark, als onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en 
recreatie. Dit maakt dat de site, conform de bepalingen in het PRS-WV, enkel een 
hoogdynamische en bovenlokale toeristisch-recreatieve (her)invulling kan krijgen; 

- Sinds de sluiting van het (ondertussen gesloopte) attractiepark Dadipark in 2002 is men er niet 
in geslaagd om de site een gelijkaardige hoogdynamische invulling te geven. Er werd in 2016 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente 
Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te maken, op basis van een vooraf 
opgestelde projectdefinitie. Op basis hiervan werd een Winvorm-procedure opgestart. In dit 

masterplan werd nagegaan hoe het voormalige Dadipark zou kunnen uitgebouwd worden tot een 
publieke multifunctionele groene long in het centrum van Dadizele, waarbij de nadruk eerder op 
het laagdynamische ligt. Dit masterplan werd in oktober 2018 gefinaliseerd; 

- Teneinde de resultaten uit het masterplan planologisch te kunnen verankeren middels een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, is er een beperkte herziening van het PRS-WV nodig 
waarbij de selectie van Dadipark als pretpark wordt geschrapt. Op deze manier kan de site een 
meer laagdynamische invulling krijgen die op niveau van de gemeente Moorslede zelf 
functioneert; 

- Het voorontwerp van tweede partiële herziening van het PRS-WV, goedgekeurd in deputatie op 
11 oktober 2018; 

- De plenaire vergadering over het voorontwerp van tweede partiële herziening  van het PRS-WV, 

georganiseerd  op 30 november 2018 conform het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering (5 
mei 2000 en latere wijzigingingen) over de regeling van vooroverleg over voorontwerpen van 
ruimtelijke structuurplannen; 

- Het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, gegeven in zitting van 8 november 
2018, conform de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, inzonderheid het artikel 2.1.9; 

- Het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 houdende de voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van tweede partiële herziening van het PRS-WV; 

- De organisatie van het openbaar onderzoek over het ontwerp van tweede partiële herziening van 
het PRS-WV van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019; 

- Het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening met de behandeling van de 
adviezen vanuit het openbaar onderzoek, gegeven in zitting van 4 juli 2019, conform de Vlaamse 
Codex ruimtelijke ordening, artikel 2.1.10§4; 

- Het advies van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, conform de Vlaamse Codex 
ruimtelijke ordening, artikel 2.1.10§3; 

- De motiveringsnota van de deputatie, goedgekeurd in zitting van 5 september 2019; 
- het voorstel van de deputatie. 

 

 

 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel. De Provincieraad van West-Vlaanderen stelt de tweede partiële herziening van het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen definitief vast.  

 
*** 

 
 
Agendapunt 31 Goedkeuren van het ontwerp - natuurbeheerplan van het 

provinciedomein Ijzerboomgaard in Diksmuide 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-raadslid, ze vinden een natuurbeheerplan waar vier alinea’s 
geschreven worden over de maatregelen van de bomen weinig. 

Er wordt heel wat geschreven over het maaien van de grasvelden maar over de oude bomen, ook al zijn 
er weinig staat er enkel om de 8 jaar knotten.  

Oude bomen moeten meer verzorgd worden. Daarom moeten er ook meer maatregelen genoteerd 
worden in dat natuurbeheerplan.  

We keuren dit natuurbeheerplan goed maar zou het mogelijk zijn om hiervoor aandacht te hebben.  

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, dit beheerplan krijgt van onze fractie een 9/10 omdat de betrokken 
diensten en het bureau Greenspot het maximum er uit heeft gehaald om de ecologische waarden op te 
krikken en ook nog te voldoen aan de Vlaamse richtlijnen zonder dat de recreatieve doelstellingen van 
het domein zouden gehypotheceerd worden. 

Op dit domein worden nu 3,2 hectaren voorzien die ten goede zal komen aan de waardevolle ecologische 
diersoorten en flora. Dat is niet min  

Met die oppervlakte wordt voldaan om in de toekomst Vlaamse subsidies binnen te halen. Indien men dit 
niet zou vergeten worden, zal dit beheerplan een 9/10 krijgen. 

Toch geen 10/10 omdat de buren klagen, nl. de landbouwers. In de landbouwraad te Diksmuide is er 
gewag gemaakt over het akkerdistelzaad vanuit dit provinciaal domein.  

Er is overlast van akkerdistelzaad. Zo’n één distel kan 5000 jongskes leveren in één jaar tijd. Dit valt op 

de velden van de landbouw. Dit heeft hij in de vierde commissie aangekaart. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde zei dat er een tool bestaat om een klacht in te dienen of de 
landbouwers kunnen dit ook teniet doen. 

Dit is kort door de bocht, men moet als overheid ervoor zorgen dat er geen klachten komen. Het zal 
rigoureus verwijderd worden, dit betekent met verstand.  Dit moet ook gebeuren met de akkerdistel. Dit 
moet ook aangepakt worden om geen ruzie te krijgen met de landbouw. Dit zou men als een addendum 
moet toevoegen voor alle groene assen.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, hij stuurde net een smsje naar de gedeputeerde Vanlerberghe dat 
hij 9/10 krijgt. Het venijn zit in de staart. Hij is het eens dat men niet moet reageren via klachten. Men 
moet een beleid hebben rond de distels toe. 

In het verleden werden er afspraken gemaakt. Men moet even een opfrissing te doen om heldere 

afspraken te maken. Vroeger was er een politiereglement waarin stond geen distels. Dit is aangevochten. 
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Nu is er geen regelgeving meer. Men moet zorgen in de nabijheid van een agrarisch gebied dat er geen 
distels mogen zijn.  

Er loopt altijd iets mis maar men moet een systematiek steken in het zorgen hiervoor. Hij gaat geen 
amendementen op een plan van een niet aanwezige gedeputeerde voorstellen. Hij gaat zeker dit 
bewaken. Hij heeft als kind vaak distelkoppen moeten verwijderen in de weide. Dat was een saai werk.  
Vanuit de groendienst zal men moeten kijken dat dit er niet meer staat.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, kan niet op alles antwoorden. Dat er te weinig over bomen 
instaat, in de Ijzerboomgaard is er specifiek een boomgaard voorzien. Het is niet echt een bos of een 

bosdomein. Voor hij domme dingen zou zeggen, gaat hij zwijgen over het natuurbeheerplan rond 
Ijzerboomgaard. 

Mevrouw Lies Laridon doet een kleine aanvulling, die vraag is aanbod gekomen. De optie is gekozen om 
niet te overdrijven. Men zit in een poldergebied waar een bos niet een natuurlijke wijze is om aan 
groenbeheer te doen, dus een bos zou daar een uitzondering zijn. Men wou het open landschap bewaren. 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, kan zijn burgemeester zeer goed begrijpen. We houden van een 
open ruimte. Er moeten niet overal bossen zijn.  

Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-Raadslid, heeft niet gepleit om een bos te zetten maar deelt mee dat 
de bestaande bomen goed moeten onderhouden worden. Niet enkel dit zinnetje van om de 8 jaar. Wat 
als de bomen ziek zijn? Die dingen staan er niet in als maatregel.  

Misschien beter dit te vragen als de gedeputeerde aanwezig is.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 31. 
 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN NATUURBEHEERPLAN VAN 
PROVINCIEDOMEIN IJZERBOOMGAARD IN DIKSMUIDE 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 
- het decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 7 juli 2014 

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van 

natuurreservaten (14-07-2017) 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 
bossen en de natuurreservaten 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en 57§3 ( voeren van de gunningsprocedure, de gunning) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale behartiging voor het beheren van een 
provinciedomein , genaamd provinciedomein Ijzerboomgaard geschikt voor bovenlokale recreatie 
e.a.) 
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- het advies van de stad Diksmuide en de jeugdraad 

BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
Het ontwerp-natuurbeheerplan wordt vastgesteld, ter inzage gelegd in het kader van de consultatie van 
de bevolking en ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. Het ontwerp-beheerplan maakt integraal deel uit 
van onderhavig besluit. 
 
Artikel 2. 
 
De ontwerp-toegankelijkheidsregeling wordt vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

administrateur-generaal van ANB. De ontwerp-toegankelijkheidsregeling maakt integraal deel uit van 
onderhavig besluit.

 
*** 

 
 
 
 
Agendapunt 38 Goedkeuren van de bij-akte bij de samenwerkingsovereenkomst van 3 
november 2003 tussen het Département du Nord en 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. 
 
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 32 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, De Poorter, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Laridon, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandenbrande,  
Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandermersch, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BIJ-AKTE BIJ DE 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN 3 NOVEMBER 2003 TUSSEN HET DEPARTEMENT DU 
NORD EN 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: 

- gelet op het protocolakkoord ondertekend op 16 oktober 1989 (opgeheven);  
- gelet op de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 3 november 2003;  
- gelet op de bij-akte bij de samenwerkingsovereenkomst, ondertekend op 28 november 2008,  
- overwegende dat het partnerschap tussen het Département du Nord en de Provincie West-

Vlaanderen een wederzijdse verrijking is voor de territoriale, economische, culturele en 
diplomatieke uitstraling van beide overheden;  

- overwegende dat er vooruitgang kan worden geboekt in de gemeenschappelijke 
bevoegdheidsdomeinen van beide overheden, waaraan de vorige overeenkomsten reeds 
aanzienlijk hebben bijgedragen;  

- overwegende dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen het Département du Nord en de 
Provincie West-Vlaanderen in Europa gunstig is voor de socio-economische ontwikkeling en voor 
de uitstraling van het grensoverschrijdend grondgebied, en dat de samenwerking tussen beide 
overheden een stabiel en duurzaam partnerschap tot stand bracht ondanks de staatkundige 
ontwikkelingen zowel in Frankrijk als in België (hervormingen) en ondanks de voortdurende 
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veranderingen in grensoverschrijdende context (oprichting van structuren, platformen, 
agentschappen, projecten);  

- overwegende dat de huidige Europese context meer eenheid vereist om de kracht van de Europese 
waarden aan te tonen, waarvan ons langdurige partnerschap een voorbeeld is;  

- overwegende dat het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen er belang bij hebben 
hun samenwerking rond duidelijk afgebakende krachtlijnen te versterken;  

- gelet op de institutionele en territoriale hervormingen die zowel het Département du Nord als de 
Provincie West-Vlaanderen respectievelijk sinds 2015 en 2018 hebben doorgemaakt, kan de 

overeenkomst van 2003, die het protocolakkoord van 1989 opgeheven heeft, in haar huidige vorm 
niet worden behouden;  

- de beslissingen van de deputatie van 5 september 2019 en 19 september 2019; 
- het voorstel van de deputatie; 

BESLUIT 
 
Artikel 1: De provincieraad keurt de bij-akte bij de samenwerkingsovereenkomst van 3 november 2003 
tussen het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen goed. 
 
 
 

 
*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 17 u45. 
 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 
 
 
 
 


