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BEKENDMAKINGEN
23. Te Deum op 15 november 2019 ter gelegenheid van Koningsfeest
Dienst en referte: Algemeen Secretariaat van de Gouverneur van West-Vlaanderen —
Kab.Gouv-2019-Te Deum/november
Brugge, 22 oktober 2019
Aan de Gemeentebesturen
Mevrouwen
Mijne Heren
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Koningsfeest op vrijdag
15 november 201, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal
gezongen worden.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.

Carl Decaluwé (get.)
Gouverneur van West-Vlaanderen
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PROVINCIALE REGLEMENTEN
24. Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van WestVlaanderen 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 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 WestVlaanderen 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 WestVlaanderen 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”.
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Art. 4: In artikel 1, punt 5. TUA West, van het besluit van de provincieraad van WestVlaanderen 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. 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”.
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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”.
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”.
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Art. 21: In artikel 1, punt 56. Provinciaal Managementcomité in functie van het provinciale
Plattelandsontwikkelingsprogramma, van het besluit van de provincieraad van WestVlaanderen 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.
Brugge, 26/09/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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25. Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:










het Provinciedecreet van 9 december 2005 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.
Brugge, 26/09/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER

BIJLAGE: De eerste budgetwijziging van het budget 2019 is raadpleegbaar via de volgende
link : https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2019-09/BudgetWijziging201901boekje.pdf
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26. Goedkeuren van het provinciaal reglement 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.
Brugge, 26/09/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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27. Goedkeuren van het provinciaal reglement 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.
Brugge, 26/09/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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28. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële
ondersteuning in het kader van een bezoek aan erfgoedlocaties in WestVlaanderen
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 WestVlaanderen 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).
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Art. 2: Begripsomschrijving
 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.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 WestVlaanderen.
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.
 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.
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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.
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.
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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.
Brugge, 26/09/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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29. Goedkeuren van de wijziging van het subsidiereglement grensoverschrijdende
uitwisselingen
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

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

-

De artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen, goedgekeurd
bij besluit van provincieraad van 22 september 2016, van toepassing sinds 1/1/2017 en
gewijzigd in provincieraad van 25/4/2019

-

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

-

De provinciale beleidsnota’s in dit verband

-

het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
Artikel 1 –
De provincieraad keurt de wijziging aan het provinciaal subsidiereglement voor
grensoverschrijdende uitwisselingen goed:
De naam van het reglement wordt veranderd naar provinciaal subsidiereglement voor
uitwisselingsprojecten in het onderwijs: ‘Europa mee-maken’.
Artikel 1 § 1 wordt vervangen als volgt:
De Provincie West-Vlaanderen moedigt onderwijsinstellingen aan om uitwisselingsprojecten op
te zetten voor leerlingengroepen in klasverband. De Provincie stimuleert zo
internationalisering in het onderwijs, vooral met haar buurregio’s.
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Artikel 1 § 2 wordt vervangen als volgt:
Projecten zijn mogelijk met een partner in:
1. de Erasmus+ programmalanden. Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie
verlaat, blijven uitwisselingsprojecten met een partner in de VK in aanmerking komen.
(voetnoot: De Erasmus+ programmalanden zijn de lidstaten van de Europese Unie
(EU) en enkele niet-EU-landen. Een lijst van alle programmalanden binnen Erasmus+
is te vinden op de website van Erasmus+).
2. volgende buurregio’s van de provincie West-Vlaanderen: Henegouwen (B), région
Hauts-de-France (F), provincie Limburg (NL), provincie Noord-Brabant (NL), provincie
Zeeland (NL), provincie Zuid-Holland (NL), County West-Sussex (UK), County EastSussex (UK), County Kent (UK), Brighton & Hove Unitary Authority (UK), Medway
Unitary Authority (UK).
3. de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België.
Artikel 2 §1 wordt vervangen als volgt:
De subsidie kan worden aangevraagd door onderwijsinstellingen die kwaliteitsvolle,
klasuitwisselingsprojecten opzetten voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.
Artikel 2 § 2 wordt vervangen als volgt:
De onderwijsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn: basisscholen, secundaire
scholen, centra voor volwassenenonderwijs (i.k.v. tweedekansonderwijs), centra voor
deeltijds onderwijs en Syntra lesplaatsen (i.k.v. leertijd en voltijdse dagopleidingen).
Artikel 3 §2 wordt vervangen als volgt:
Criteria waaraan het project moet voldoen:
- het project verloopt in samenwerking met een of meerdere projectpartner(s) uit de
landen of regio’s zoals vermeld in artikel 1 §2.
- het project vertrekt vanuit een gedragen projectmatige visie, geconcretiseerd in
onderwijskundige doelen en een praktische uitwerking;
- de activiteiten hebben een duidelijke meerwaarde voor de deelnemers door de focus
op de partnerregio;
- de deelnemers uit beide regio’s werken op een interactieve manier samen;
- het project draagt bij tot Europees burgerschap.
Artikel 3 § 4 wordt vervangen als volgt:
Elke onderwijsinstelling kan meerdere projecten indienen maar kan in total max. €4.000
subsidie ontvangen per kalenderjaar.
Artikel 4 wordt vervangen als volgt:
Indiening
§1 De aanvrager bezorgt het volledig digitaal ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
(digitale of ingescande handtekening) aan de Dienst Economie, Europese & Internationale
Samenwerking van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.
Dit uiterlijk op 15 januari, 15 april, 15 juli of 15 oktober en dit ten minste twee maanden voor
de aanvang van het project.
§2 Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard.
§3 De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst.
§4 Bij fundamentele wijzigingen aan het project dient de aanvrager de dienst Economie,
Europese & Internationale Samenwerking onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) via e-mail te
verwittigen.
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Artikel 7 § 1 wordt vervangen als volgt:
De subsidie bedraagt maximal 2.000 euro voor projecten met een partner in een Erasmus+
programmaland en met het VK (als het VK de EU verlaat) en 2.500 euro voor projecten met
een partner in een buurregio, zoals bepaald in artikel 1 § 2.
Artikel 7 § 2 wordt vervangen als volgt:
Het basisonderwijs krijgt een extra tegemoetkoming van 250 euro, bovenop het vaste
subsidiebedrag. Het maximumsubsidiebedrag voor het basisonderwijs bedraagt dus 2.250
euro voor projecten met een partner in een Erasmus+ programmaland en met het VK (als het
VK de EU verlaat) en 2.750 euro voor projecten met een partner in een buurregio.
Artikel 7 § 3 wordt vervangen als volgt:
§ 3 Projecten kunnen voor max. 95% gesubsidieerd worden. De overige 5% dient de
aanvrager met eigen middelen te financieren. Het principe van tekortbetoelaging is van
toepassing (er kan niet meer gesubsidieerd worden dan dat er uitgegeven werd).
Artikel 10 wordt vervangen als volgt:
De begunstigde garandeert de provinciale herkenbaarheid door de gestelde voorwaraden
hierover na te leven. Indien de provinciale herkenbaarheid niet voldoende werd toegepast
en/of aangetoond, kan de subsidie teruggevorderd worden.
Artikel 12 wordt vervangen als volgt:
§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019 en eindigt op 31 december 2025.
§ 2 De afhandeling van aanvragen, ingediend voor deze datum, gebeurt volgens het
reglement van 8 september 2016, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 25 april 2019, tenzij
ze betrekking hebben op uitwisselingen die plaatsvinden na 1 november 2019.
§ 3 Het reglement van 8 september 2016, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 25 april
2019 wordt opgeheven op 31 oktober 2019 voor wat de nieuwe aanvragen betreft.
Art. 2 –
De Provincieraad keurt de gecoördineerde tekst van het reglement goed.
Brugge, 24/10/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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30. Goedkeuren van het gebruikersreglemnet van het Zwin Natuur Park
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
-

het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43, 2° en 15°;
het besluit van de provincieraad van 28 april 2016 houdende de oprichting van het
provinciaal intern verzelfstandigd agentschap “Zwin Natuur Park”, afgekort IVA ZNP;
het besluit van de provincieraad van 23 mei 2019 betreffende de vaststelling van het
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het
managementteam is gekoppeld;
het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Artikel 1:
Het Zwin Natuur Park heeft de volgende visie en missie:
1° Visie: het realiseren van een versterkt bewustzijn rond het belang en de potenties van
natuur bij het grote publiek.
2° Missie: Het ZNP wil een attractieve natuurbeleving aanbieden aan het grote publiek in een
uniek ecosysteem. Dit via de volgende kerndoelstellingen:
a.
recreatie: Het ZNP is een unieke toeristische attractie op basis van een versterkte
natuurbeleving. Respect voor de natuur staat hierbij centraal;
b.
educatie: Het ZNP is de referentie op het vlak van natuureducatie. Daarbij wordt
geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande educatieve modules en neemt het ZNP
deel aan innovatieve onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld monitoring van
trekvogels);
c.
duurzaamheid: Het ZNP is het toonbeeld van sensibilisatie voor een duurzaam
beheer van het natuurlijk kapitaal en van gebouwenbeheer, zoals bepaald door het
PPP-model en op vlak van duurzame mobiliteit;
d.
genereren van inkomsten.
Deze visie en missie vertalen zich in vier functies: recreatie, educatie, inspiratie en
observatie.
Het Zwin Natuur Park is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en van
het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en is gelegen aan de Graaf Leon Lippensdreef 8 te 8300
Knokke-Heist, dat wordt uitgebaat door de Dienst Zwin Natuur Park, bestaat uit:
1° een betalende zone, omvattende het buitenpark en het museaal gedeelte binnen het
onthaalgebouw;
2° en een niet-betalende zone, omvattende delen van het onthaalgebouw, de cafetaria, de
parking en buitenomgeving.
Voor de Zwinvlakte geldt een afzonderlijk toegankelijkheidsregeling van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Zie hiervoor bijlage 1 : ‘Besluit van de administrateur-Generaal houdende
goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Zwinpark, gelegen
op het grondgebied van Knokke-Heist’.
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Art. 2:
Door hun loutere aanwezigheid in het Zwin Natuur Park verklaren de bezoekers zich te
onderwerpen aan dit gebruiksreglement, de algemene verkoopsvoorwaarden
(https://www.zwin.be/nl/verkoopsvoorwaarden), evenals aan het provinciaal politiereglement
voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen dat ook van
toepassing is op het Zwin Natuur Park (https://www.westvlaanderen.be/sites/default/files/2017-11/Politiereglement.pdf).
De bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen en onderrichtingen die
door het Zwinpersoneel of domeinwachters gegeven worden. Indien men de richtlijnen en
onderrichtingen niet volgt, kan de toegang geweigerd worden.
Art. 3:
Om veiligheidsredenen is het verboden bagage, rugzakken en goederen en voorwerpen van
gelijk welke aard achter te laten in het gehele domein. Bezoekers dienen hun bagage verplicht
achter te laten in de daartoe bestemde lockers.
Art. 4:
In het Zwin Natuur Park is het verboden:
1° dranken en voedingswaren te consumeren, uitgezonderd in de horeca en in de ingerichte
en aangeduide ruimtes;
2° de zone te betreden zonder toegangsbewijs of schriftelijke toestemming;
3° de zone te betreden met (huis-)dieren, behalve geleidehonden die steeds aan een fysiek
zichtbare leiband dienen gehouden te worden;
4° de zone te betreden buiten de voor de bezoekers opengestelde paden en andere
infrastructuur;
5° aanwezig te zijn na de openingsuren, tenzij met schriftelijke toestemming
6° te roken;
7° gebruik te maken van fietsen, go-karts, rolschaatsen, skeelers, hooverboards,…;
8° om met drones of andere vliegende toestellen over het Zwin Natuur Park te vliegen.
Art. 5:
In het Zwin Natuur Park gelden de volgende regels:
1° elke bezoeker wordt gevraagd zich fatsoenlijk te kleden en aangepaste kledij te dragen;
2° groepen minderjarigen dienen steeds onder toezicht te staan van de meerderjarige
begeleider;
3° kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, moeten steeds onder
begeleiding het Zwin Natuur Park betreden;
4° na aankoop door de klant, of het nu gaat om tickets of abonnementen, kunnen deze niet
omgeruild, doorverkocht of terugbetaald worden. In geen geval zal een ticket of een
abonnement terugbetaald worden, zelfs niet in het geval dat het ticket of het abonnement
niet door de klant gebruikt werd tijdens de geldigheidsperiode;
5° in het natuurpark geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u;
6° de directie behoudt zicht het recht om de toegang tot het Zwin Natuur Park te beperken,
bezoekers de toegang te weigeren of het Zwin Natuur Park te ontruimen naar aanleiding
van een piek in het bezoekersaantal, uit veiligheidsoverwegingen of in geval van
overmacht;
7° het binnenbrengen en gebruiken van audiovisueel opnameapparatuur is enkel toegelaten
voor persoonlijke doeleinden.
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Art. 6:
Op de parking en in de buitenomgeving gelden volgende regels:
1° het is verboden fietsen te stallen buiten de daartoe voorziene en aangeduide plaatsen en
auto’s te parkeren buiten de daartoe voorziene parkeervakken;
2° de toegang tot de parking is verboden voor vrachtwagens, aanhangwagens en caravans;
3° autobussen, autocars en kampeerwagens dienen op de speciaal ingerichte en aangeduide
parkeervakken te parkeren;
4° er geldt op de parking een snelheidsbeperking van 10 km/u.
Art. 7:
Leveringen met gemotoriseerd vervoer voor de horeca en voor het Zwin Natuur Park moeten
gebeuren voor 10u of na 16u30. De leveranciers moeten de aangeduide signalisatie volgen.
Art. 8:
§ 1. Audiovisuele opnames voor professioneel gebruik, publicitaire doeleinden en verspreiding
via de media mogen en kunnen pas gebeuren na ondertekening van een overeenkomst tussen
de aanvrager en het Zwin Natuur Park.
§ 2. Een fotoshoot moet minimum 7 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Een
filmopname moet minimum 14 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Indien nodig
stelt het Zwin Natuur Park een voorafgaandelijk verkennend terreinbezoek voor. Het
terreinbezoek heeft plaats onder begeleiding van een medewerker van het Zwin Natuur Park.
§ 3. Het huurtarief en de waarborg dienen volledig volstort te zijn vóór de aanvang van de
filmopname.
§ 4. De fotoshoot of filmopname kan enkel doorgaan nadat een schriftelijk toestemming
ontvangen is van het Zwin Natuur Park. Die schriftelijke toestemming wordt pas verleend
nadat de betaling volstort is en nadat het Zwin Natuur Park de wederzijds ondertekende
overeenkomst ontvangen heeft.
§ 5. Indien er zonder voorafgaande toelating toch gefotografeerd of gefilmd wordt, dan wordt
er een proces verbaal opgesteld door de bevoegde beheerders en wordt een dagprijs
aangerekend per vastgestelde overtreding.
§ 6. Indien er tijdens de fotoshoot of de filmopname inbreuken op geldende wetgeving
worden vastgesteld, in het bijzonder maar niet uitsluitend de natuurwetgeving, worden de
bevoegde inspectiediensten ingeschakeld.
§ 7. Bij commerciële fotoshoots en filmopnames mag noch de naam van het Zwin Natuur Park
gelinkt worden aan een bepaald product, noch mag het Zwin Natuur Park herkenbaar in beeld
gebracht worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkregen werd door
de bevoegde instanties.
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§ 8. De geldende tarieven voor verschillende types van filmopnames of fotoshoots zijn:
1° fotoshoot in het kader van publiciteit of reclame: 800 euro per halve dag;
2° filmopname in het kader van een fictiereeks of film: 750 euro per dag;
3° filmopname in het kader van publiciteit of reclame: 1500 euro per dag;
4° montagedag (opbouw- en afbreekdagen): 50% van het tarief per dag;
5° huwelijksreportage of communiefoto’s op paden: reguliere toegangsprijs per persoon (geen
waarborg);
6° waarborg te volstorten van 500 euro voor een fotoshoot en 1500 euro voor een
filmopname. Dit bedrag kan verhoogd worden indien er specifieke risico’s aan de opname
verbonden zijn en dit zal vermeld worden in de overeenkomst. Na afloop maakt het Zwin
Natuur Park een evaluatie en wordt teruggekoppeld naar de aanvrager. OP basis van het
resultaat van die evaluatie wordt de waarborg geheel of gedeeltelijk aan de aanvrager
teruggestort;
7° kosten voor de parking zijn niet inbegrepen.
De geldende tarieven kunnen jaarlijks door deputatie van de provincie West-Vlaanderen
aangepast worden.
§ 9. Elke aanvraag voor een fotoshoot of een opname is anders. Daarom is het noodzakelijk
dat de beheerders van het Zwin-natuurgebied (= Provincie West-Vlaanderen en Agentschap
Natuur en Bos) elke aanvraag afzonderlijk beoordelen. De beheerders kunnen aan de finale
goedkeuring specifieke randvoorwaarden verbinden.
De beheerders van het Zwin-natuurgebied hebben steeds het recht om de toelating voor een
opname te weigeren als een opname niet past binnen het imago van het Zwin of wanneer de
natuurwaarden in het gedrang komen of de veiligheid en/of het comfort van de bezoekers van
het gebied niet meer gegarandeerd kan worden.
§ 10. Vragen over of aanvragen voor een fotoshoot of een filmopname dienen te gebeuren via
info@zwin.be.
Art. 9:
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegd om te beslissen over alle
aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden voorzien, alsook om te
beslissen over alle betwistingen die naar aanleiding van de toepassing van dit reglement zijn
ontstaan.
Art. 10:
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om, bij de uitoefening van
de onder artikel 8 omschreven bevoegdheid, de nominale waarden van de tarieven nader te
bepalen.
Art. 11:
Dit reglement met bijlage treedt in werking met ingang van 1 november 2019.
Brugge, 24/10/2019
De provinciegriffier (get.)
Geert ANTHIERENS

De voorzitter (get.)
Christof DEJAEGHER
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD
31. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 26 september 2019
2. Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid aan gewezen provincieraadsleden
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
4. Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres
der Bedroefden in Pervyze
5. Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus Kortrijk
6. Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en
Helena in Brugge
7. Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios in Oostende
8. Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de
Theoloog in Oostende
9. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes
de Theoloog in Oostende
10. Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
in Oostende
11. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische geloofsgemeenschap
Assounah in Desselgem
12. Akte nemen van het budget 2020 van de Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in
Desselgem
13. Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2019 van de Instelling Morele
Dienstverlening West-Vlaanderen
14. Advies geven over de begroting 2020 van de Instelling Morele Dienstverlening WestVlaanderen
15. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: Provinciaal Hof (Brugge)
vernieuwen middenspanningscabine
16. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht voor werken: Provinciedomein De Gavers - algehele restauratie van de
Koutermolen
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17. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: Kortrijk
- wegeniswerken en fietspaden in de Overzetweg
18. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst voor het verbreden en
herprofileren van de Steenbeek
19. Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Pittem langs de Vuilhoekbeek
20. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ieper ter uitbreiding van het
provinciaal domein De Palingbeek
21. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden voor de realisatie van een
verbindingsgracht tussen Gaverbeek en Keibergstraat te Torhout
22. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ledegem ter uitbreiding van de
Ledegemse Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve groenvoorzieningen
23. Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019
24. Vaststellen van het kader voor het beheer van de kasmiddelen
25. Goedkeuren van het addendum aan het convenant 2016-2019 tussen de provincie WestVlaanderen en het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen vzw, af te
sluiten tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM
26. Goedkeuren van het provinciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven in het
Zuiden
27. Goedkeuren van het provinciaal reglement wereldburgerschap stimuleren in WestVlaanderen
28. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het
kader van een bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen
29. Goedkeuren van de eerste budgetwijziging 2019 van Monumentenwacht West-Vlaanderen
apb
30. Definitieve vaststelling tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk
structuurplan West-Vlaanderen
31. Goedkeuren van het ontwerp - natuurbeheerplan van het provinciedomein
Ijzerboomgaard in Diksmuide
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32. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 24 oktober 2019
2. Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op een gedeelte van de
Vloethemveldzate (tussen Diksmuidse Heirweg en Vloethemveld) te Zedelgem
3. Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge voor de uitbreiding van het
provinciedomein Tillegembos
4. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostende ter uitbreiding van het
provinciedomein Raversyde
5. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht voor werken: Zedelgem - realisatie van fietsvoorzieningen in de Diksmuidse
Heirweg en de Brugse Heirweg
6. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende
de opdracht van werken: "Integraal waterproject Dentergem : aanleggen van een keermuur
t.h.v. de Gottemstraat; openleggen van de Binnenbeek t.h.v. de Brouwerijstraat"
7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg Acasus
8. Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Harelbeke en Zwevegem voor de
aanleg van een bufferbekken op de Pluimbeek
9. Goedkeuren van het voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de onteigening van
onroerende goederen ten behoeve van de herbestemming van de grenspost en zone
Callicanes (te Poperinge)
10. Vaststellen van het kader van de beleids- en beheerscyclus voor het meerjarenplan 20202025
11. Vaststellen van het kader voor kredietbewaking voor het meerjarenplan 2020-2025
12. Goedkeuren van het kader voor het aangaan van leningen door middel van een
marktbevraging
13. Goedkeuren van de wijziging van het subsidiereglement grensoverschrijdende
uitwisselingen
14. Machtiging verlenen aan de deputatie om de leningen te herschikken en om lange
termijnbeleggingen uit te voeren
15. Goedkeuren van het protocol met de intercommunale Leiedal met betrekking tot de
modaliteiten voor de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de intercommunale
Leiedal
16. Goedkeuren van de definitieve vaststelling van het PRUP Rechteroever Jachthaven
Nieuwpoort
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17. Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019
tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom
provinciebedrijf Vonk van de provincie West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen
en aanbevelingen bij de jaarrekening 2018
18. Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019
tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom
provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en
aanbevelingen bij de jaarrekening 2018
19. Goedkeuren van het ontwerp-natuurbeheerplan van het provinciedomein Zeebos in
Blankenberge en Brugge
20. Goedkeuren van het gebruikersreglement van het Zwin Natuur Park
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