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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  

 

Vergadering van donderdag 23 april 2020 

 

Voorzitter: de heer Christof Dejaegher 

*** 

 

De voorzitter opent de vergadering om 14 u 00 uur. 

 

Zijn aanwezig:Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Buyse Filip (raadslid), 

Bruynooghe Arnold (raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude 

(Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), De Mey Reddy (raadslid), De Poorter 

Johan (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle (Raadslid), 

Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els (Raadslid), 

Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke 

(Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Soens Rik 

(Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van 

Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbrande 

Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 

(Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine 

(Raadslid), Vansteenkiste Jo (raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden; 

DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE 

Jurgen, gedeputeerden 

 

 

 

*** 

 

OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad.  

 

 

Mededelingen:  

 

- Op 12 april 2020 overleed de heer Raf Coryn. Hij was raadslid van 24 november 1991 

tot 15 december 2000 voor de PVV/VLD, en raadslid voor de VLD fractie van 15 

december 2000 tot 2005 voor het district Roeselare. Er wordt één minuut stilte 

gehouden.  

- De voorzitter neemt de belangrijkste afspraken voor het goede verloop van de 

teleconferentie door: 

 Fractievoorzitters zijn de spreekbuis van de fractie; 

 De micro staat op gedempt indien u niet aan het woord bent; 

 Het gebruik van een headset wordt aangeraden; 

 Via de vergaderchat kan u het woord vragen; 

 Na de bespreking van de agendapunten wordt de vergadering geschorst en 

kunnen alle raadsleden via cobra@home hun stem uitbrengen. Bij stemproblemen 

contacteert u de Griffie zo snel mogelijk. 

 Agendapunt 12 wordt uitgesteld, na de corona om eventueel dit reglement aan te 

passen… uitstel naar latere zitting.  

 Er zijn twee amendementen ingediend door gedeputeerde Jean de Bethune. De 

amendementen zijn raadpleegbaar op cobra@home onder de eerste ziting 

provincieraad van 23 april 2020. 
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o Amendement op AP 21 

Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie 

West-Vlaanderen en TUA West in het kader van de verdere uitbouw van 

internationalisering binnen de hogescholen Howest en Vives 

o Amendement op AP 22 

Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie 

West-Vlaanderen en Vlaamse Jonge Ondernemingen West-Vlaanderen 

Na de bespreking van de amendementen wordt de stemming geopend via 

cobra@home. De raadsleden kunnen hun stem uitbrengen over deze 

amendementen onder de zitting van 23 april 2020. Na de bespreking van alle 

agendapunten wordt het stemresultaat meegedeeld. 

 

De gouverneur laat zich verontschuldigen. 

We starten met de eigenlijke zitting.  

 

 

 

Agendapunt 1 Actualiteitsdebat over de corona-crisis 

 

 

 

De heer Christof Dejaegher, voorzitter, deelt mee dat de aanvraag voor dit actualiteitsdebat 

er op vraag van de heer Kristof Pillaert kwam. Dit debat handelt over de coronacrisis en de 

impact op de provincie. De voorzitter licht de manier van werken tijdens dit debat toe. In 

eerste instantie wordt het woord gegeven aan de persoon die het actualiteitsdebat aanvroeg. 

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Groen, Vlaams Belang, Sp.a, Open Vld, NV-A en 

tenslotte CD&V voor wat betreft de tussenkomsten op de inleiding van Kristof Pillaert. Dan 

gaat het woord naar de deputatie. Nadien kunnen ook de raadsleden inpikken voor een 

repliek en kunnen de fractieleiders hun repliek geven. Elke gedeputeerde zal voor de diverse 

onderdelen zijn antwoorden geven. Eerst is de heer Bart Naeyaert aan het woord, vervolgens 

de heer Jean de Bethune, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu en tenslotte de heer Jurgen 

Vanlerberghe. 

De heer, Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, wil vooraleerst zijn dank aan de mede 

fractievoorzitters uitdrukken om in te stemmen met dit actualiteitsdebat. Op dit moment een 

debat organiseren is evenwel niet evident, maar de omstandigheden zijn voor iedereen meer 

dan duidelijk, zegt de heer Pillaert. 

Na dit debat hoopt het raadslid toch wat meer duidelijkheid te krijgen omtrent de ambities 

van de huidige deputatie in dit crisisdossier. De heer Pillaert maakt duidelijk dat de N-VA-

fractie zich wil beperken tot de maatregelen die de provincie kan nemen, die dus binnen haar 

bevoegdheden liggen. Welke concrete maatregelen zullen er heel binnenkort genomen worden 

(het raadslid spreekt over dagen, niet over weken) en welke maatregelen kunnen genomen 

worden om de provincie te ondersteunen in de relance vraagt de heer Pillaert. 

Jammer genoeg blijft men momenteel toch een beetje op de honger zitten, aldus de heer 

Pillaert. De vier genomen maatregelen zijn volgens zijn fractie niet voldoende. Op enkele 

komt hij later terug, maar nu zou het raadslid al heel concreet willen weten of de 140.000 

mondmaskers al in de provincie zijn. Zo ja, zijn deze al verdeeld naar woonzorgcentra zoals 

meegedeeld in de pers. Zo neen, wanneer komen deze mondmaskers dan wel naar de 

provincie, vraagt de heer Pillaert. 

Binnen de provinciale bevoegdheden blijven er heel wat vragen stelt de heer Pillaert. Het 

raadslid verwijst naar gedeputeerde de Bethune die in een persartikel zegt dat de provincie 

het middel is om een antwoord te bieden op deze crisis in West-Vlaanderen. Momenteel is 

daar niet veel van te zien vindt de heer Pillaert. Bij uitstek in deze coronatijden mag men niet 

vervallen in werkgroepen, commissies en andere praatbarakken, maar moeten heel concrete, 

kordate en snelle maatregelen worden genomen. 

Als de heer Pillaert de verschillende provinciale bevoegdheden overloopt, kom hij al snel tot 

een eerste reeks vragen. 

Landbouw 

Het budget voor landbouw is in de provincie West-Vlaanderen aanzienlijk. Het raadslid 

verwijst hierbij naar vorig jaar. Het agendapunt in de provincieraad met betrekking tot het 

goedkeuren van ondersteunende maatregelen is uitgesteld. Dit omwille van de coronacrisis. 
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Dit spreekt in het voordeel van de deputatie zegt de heer Pillaert. De landbouwers hebben nu 

echter nood aan personeel om op de velden te werken. Dit is een pijnpunt. Heeft de deputatie 

al gedacht aan ondersteunende maatregelen hiervoor, vraagt het raadslid. 

Toerisme 

Er is absoluut de knowhow in deze provincie benadrukt de heer Pillaert. Met de enige 

kuststrook in het land en met een eventuele beperking op reizen, kan worden verwacht dat er 

veel toeristen naar de provincie West-Vlaanderen zullen afzakken. De signalen die worden 

opgevangen van de verschillende instanties zijn alles behalve eenduidig vindt het raadslid. De 

heer Aernoudt zal hier later nog wat dieper op in gaan. 

Personeel (interne aangelegenheid) 

Door de coronamaatregelen hebben heel wat personeelsleden alvast op een andere wijze (op 

afstand werken) leren werken. Op korte tijd werd het thuiswerk eigen gemaakt. Telewerken is 

plots ingeburgerd en het nieuwe normaal geworden. Dit heeft uiteraard een enorme impact op 

de organisatie. Zal dit in de toekomst nog gebeuren, gaat men hiervoor een breder kader 

scheppen, zijn de statuten hiervoor aangepast, zijn de ICT-middelen voldoende, vraagt de 

heer Pillaert. 

Financiën 

Ook de financiële impact zal enorm zijn. Deze impact zal binnen het provinciale budget 

normaal nog een hele tijd worden meegedragen. Dit in het geval als de provincie bereid is de 

bedrijven en de inwoners van de provincie financieel te helpen, stelt de heer Pillaert. Met de 

tot-nu-toe genomen maatregelen, zal de financiële impact minder gevoeld worden. De heer 

Pillaert vindt het het moment om alles grondig tegen het financiële licht te houden in het 

kader van een begrotingswijziging. In plaats van het innen van belastingen, kan beslist 

worden om de bedrijven geen belastingen te laten betalen voor de periode dat ze niet hebben 

kunnen werken. Dit zal meer effect hebben dan het later moeten betalen van de belastingen 

meent het raadslid. Moet het budget voor toerisme niet verhoogd worden vraagt hij zich af. 

Zo zijn er zeker nog veel maatregelen die de provincie kan nemen. Het zou zeer populistisch 

zijn om nu te zeggen dat er belastingen moeten afgeschaft worden en allerlei subsidies 

worden gegeven, maar in vele steden en gemeenten ziet de heer Pillaert dat financiële 

middelen worden vrij gemaakt. Meestal doen deze gemeenten dit voor het sociale luik, het 

economische luik (bedrijven en winkels) en voor het toerisme. Hopelijk denkt de deputatie 

ook in die richting, maar dan moeten de middelen van ergens komen zegt het raadslid. 

Daarom vraagt zijn fractie duidelijk dat er een zitting komt enkel en alleen om de 

begrotingswijzigingen te bespreken en dit vooraleer de beslissingen binnen de deputatie 

beslist zijn. Het raadslid vraagt aan de voorzitter om deze vraag mee te nemen naar het 

bureau. 

Tot slot vraagt de NV-A- fractie waar de provincie blijft als steunende partner voor de 

gemeenten. Zoals voor communicatie of ander zaken. De heer Pillaert denkt dat de deputatie 

hier zeker een voorstel zal hebben en hij wil dit zeker horen. Hierin werd nog geen enkele 

actie gehoord. Is het misschien geen tijd om een leidende rol op te nemen inzake aankoop 

van mondmaskers vraagt het raadslid. Dit is misschien al een heel klein voorstel, maar hij 

vreest dat diegene die er nu nog niet aan begonnen zijn, hopeloos te laat komen. 

De heer Pillaert besluit zijn inleiding met te verwijzen naar heel veel vragen en bedenkingen. 

Dit is nog maar een minuscuul deeltje van het onderwerp, maar het raadslid zegt ervan 

overtuigd te zijn dat de collega’s graag zullen aanvullen. 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat de Groen fractie heeft ingestemd 

met het actualiteitsdebat. De fractie had graag gezien dat de gouverneur ook aanwezig was, 

omdat zij een aantal vragen hebben naar de stand van zaken en ook naar zijn maatregelen 

die reeds getroffen zijn en wat de gouverneur in de toekomst nog zal doen. Het raadslid hoopt 

evenwel dat deze vragen tijdens de raad van volgende maand zullen kunnen gesteld worden. 

Mevrouw Schotte verwijst naar de opmerking van de heer Pillaert omtrent telewerk. Zij denkt 

ook dat telewerken nu zal ingeburgerd zijn en haar fractie hoopt dat dit telewerken voor het 

personeel van de provincie op een vlottere en ook op een veel ruimere manier operationeel 

kan zijn. Vervolgens gaat het raadslid over naar de steun aan de gemeenten waarnaar de 

heer Pillaert heeft verwezen. Zij denk dat de provincie vooral een coördinerende rol heeft voor 

een aantal zaken. Zij denkt dat dit vooral door de gouverneur moet worden opgenomen. Het 

raadslid verwijst hierbij naar de discussies over de toegang tot het strand. Dit moet met de 

gouverneur worden besproken. Mevrouw Schotte en haar fractie hebben vooral een aantal 
vragen rond het toerisme. Toerisme is één van de belangrijkste sectoren en Westoer kan hier 

een grote rol kan in spelen. Vandaar de vraag wat de plannen zijn van de provincie en van 
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Westoer om deze sector een steuntje in de rug te geven. De startevenementen in de 

verschillende regio’s zijn weggevallen door de coronacrisis. Zal dat hernomen worden of zijn 

er alternatieven vraagt mevrouw Schotte. Zal het reglement voor de subsidies voor de 

toeristische impulsen dat vorige maand op de agenda stond, maar dan niet werd opgenomen, 

in het licht van de coronacrisis, herzien worden. Zullen er ook extra promotie initiatieven zijn. 

Op heden is er een kustpas, zal dat aangepast worden vraagt mevrouw Schotte. Op vlak van 

toerisme heeft de fractie nog een heel specifieke vraag. Ongeveer een jaar geleden werd door 

de heer Maarten Tavernier in de provincieraad een voorstel gedaan om een wandelnetwerk 

over de ganse provincie uit te bouwen. Op heden bestaat zo’n netwerk enkel in de toeristische 

regio’s. Er waren toen een aantal bedenkingen in de raad en het voorstel werd niet gesteund. 

Mevrouw Schotte vraagt aan gedeputeerde Lahaye-Battheu zich voor te stellen wat een 

meerwaarde een provinciebreed wandelnetwerk in de huidige situatie zou kunnen bieden. 

Gelet op de maatregelen rond het beheersen van de coronacrisis zijn op vandaag heel veel 

West-Vlamingen op zoek naar wandelmogelijkheden in de eigen buurt. Het provinciebestuur 

zou kunnen communiceren dat ze een aanbod heeft voor elke West-Vlaming om dicht bij huis 

een mooie wandeling te maken. Sedert het begin van de coronacrisis moesten worden 

gevreesd dat de weinige provinciedomeinen zouden overspoeld worden met teveel bezoekers. 

De domeinen zijn vervolgens even afgesloten en dan terug opengesteld, dit enkel voor de 

buurtbewoners, licht mevrouw Schotte toe. Als men niet in de buurt van een provinciedomein 

woonde had men pech, aldus het raadslid. Voor Groen mag dit echter geen kwestie zijn van 

geluk hebben. Ook wie in een toeristisch minder aantrekkelijke regio woont, heeft er alle 

belang bij om over een uitgebreid wandelaanbod te beschikken zegt mevrouw Schotte. Ook 

los van de huidige en hopelijk eenmalige situatie zijn er veel voordelen aan zo’n netwerk vindt 

het raadslid. Een bedenking van vorig jaar waarom het voorstel van Groen niet werd gesteund 

was onder andere in de eerst plaats de kostprijs. De Groen fractie heeft hierover een 

schriftelijke vraag gesteld en Westoer heeft geantwoord dat om een wandelnetwerk over de 

ganse provincie te ontwikkelen dit 1,25 miljoen euro zou kosten. Groen denkt dat dit toch niet 

echt een groot probleem zou mogen zijn, want deze kostprijs is minstens acht keer minder 

dan bijvoorbeeld de kostprijs voor het Provinciaal Hof op de markt van Brugge (aankoop en 

renovatie). Van deze wandelnetwerken zouden meer West-Vlamingen kunnen genieten dan 

van het Provinciaal Hof meent mevrouw Schotte. Ook de criteria van toerisme Vlaanderen 

werd vorig jaar als een argument aangehaald om het voorstel van haar fractie niet goed te 

keuren. Mevrouw Schotte wijst hierbij evenwel op een verslag van de adviescommissie 

openluchtrecreatie, waarin wordt vermeld dat die wandelnetwerken niet meer worden 

gesubsidieerd. Dat probleem is dus ook van de baan, aldus het raadslid. Er kan eventueel een 

onderscheid gemaakt worden tussen toeristische wandelnetwerken en lokale 

wandelnetwerken. Het raadslid besluit met te stellen dat haar fractie vraagt als de provincie 

na de coronacrisis werk zou willen maken van een wandelnetwerk in de ganse de provincie, 

zodanig dat elke West-Vlaming in zijn eigen buurt toch nog kan buiten zijn kot komen. 

De heer Filip Buysse, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie van dit debat ook 

gebruik wil maken om hulde te brengen aan de talloze krachten die paraat staan voor ons 

allen tijdens deze crisis, vaak met gevaar voor eigen gezondheid. Een opsomming brengt 

altijd het risico met zich mee dat bepaalde groepen vergeten worden zegt de heer Buysse, 

maar zijn fractie denkt hierbij vooral aan iedereen werkzaam in de zorgsector, van poetshulp 

tot dokter, de distributiesector, de voedingsindustrie en het winkelpersoneel. Kortom allen die 

tijdens deze barre tijden het land draaiende houden. Ook heeft het raadslid een bijzonder 

woord van dank aan het provinciepersoneel, dat onder meer deze ongewone manier van 

vergaderen in goede banen tracht te leiden. 

De heer Buysse gaat over naar de problematiek van de mondmaskers, die her en der nodig 

zullen zijn, wanneer straks de huidige manier van lockdown zal verminderen. Er worden vele 

initiatieven van gemeentebesturen gezien, die hun inwoners trachten te voorzien van 

mondmaskers en die dus niet wachten op een initiatief van de federale overheid. De Vlaams 

Belang fractie denkt of vraagt als hier geen coördinerende rol is weggelegd voor de provincie, 

om bijvoorbeeld een groepsaankoop te organiseren.  

Een volgende vraag luidt als de provincie bereid is om een noodfonds op te richten waarbij 

dan middelen kunnen worden vrijgemaakt om de noden, die er ongetwijfeld zullen zijn eens 

de hele crisis voorbij is, te ledigen. De heer Buysse geeft als voorbeeld de toepassing van een 

belastingvermindering. De heer Buysse uit ook zijn bezorgdheid voor het plan van Oostende 
om strandpasjes voor betalende Oostendenaars, tweede verblijvers en hotelgasten te 

voorzien. Dit lijkt de fractie onaanvaardbaar discriminerend tegenover alle ander West-
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Vlamingen, die onder meer de reddingsdienst sponsoren via de provincie voor 250.000 euro, 

provinciale taksen betalen voor onder meer de West-Vlaamse promotie voor de vier regio’s 

van de provincie. Wie met pasjes wil werken, moet die uitdelen aan alle Vlaamse 

belastingbetalers en niet enkel en alleen voor de mensen van de regio Oostende, aldus het 

raadslid. Een ander voorstel is, als de verplaatsingsvrijheid groter wordt, om de toegang tot 

de provinciale domeinen die nu betalend is, de domeinen gratis ter beschikking te stellen, 

zodat ook daar mensen kunnen worden aangetrokken.  

De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter Sp.a, wil ook vanuit zijn fractie eerst en vooral hun 

dankbaarheid en respect tonen voor de mensen die nu in de frontlinie staan: woonzorgcentra, 

de gehandicaptensector en de ziekenhuizen. De heer Bekaert denkt dat zij alle steun 

verdienen en dat het ons tot enige nederigheid kan aanzetten. Iedereen zit in een moeilijke 

situatie, maar de ene toch meer dan de andere, aldus het raadslid. De heer Bekaert denkt dat 

als er nog maatregelen volgen, ook vanuit de provincie, daar rekening moet mee gehouden 

worden en men zich eerst en vooral moeten richten op diegenen die het echt nodig hebben. 

De provincie moet vooral opletten niet mee in de val trappen van maatregelen die alle kanten 

uitschieten, aldus het raadslid. De heer Bekaert geeft hierbij een zeer recent voorbeeld: de 

afgelopen dagen struikelden de gemeentebesturen over elkaar in de pers. Dit in het kader van 

het bestellen van mondmaskers. Sommige gemeenten waren hierbij zeer actief en zeiden zelf 

mondmaskers te bestellen. Andere gemeenten namen een passieve houding aan en zeiden te 

wachten op de hogere overheid of aan te sluiten bij een regionaal initiatief, zoals het 

intergemeentelijk overlegorgaan Midwest. De heer Bekaert geeft een voorbeeld uit zijn eigen 

regio: stadsbestuur Tielt neemt een passieve houding aan en wacht op de hogere overheid, 

maar doet wel mee met Midwest voor een eventuele samenkoop. Roeselare zegt ook mee te 

doen met Midwest. Vandaag staat echter in KW te lezen dat Roeselare zelf 100.000 

mondmaskers koopt. Het raadslid uit zijn bezorgdheid dat gemeenten mekaar op de markt 

kunnen gaan beconcurreren. De heer Bekaert denkt dat de provincie daar een coördinerende 

rol kan in spelen. Dit ook voor andere thema’s buiten de mondmaskers. Het raadslid denkt 

dat het het  moment is om het hoofd vooral koel te houden. Hij verwijst hierbij naar het 

schouwspel van gisteren en eergisteren met de gelekte rapporten, met een Vlaams gewest die 

al zaken aankondigt die nog niet eens afgestemd zijn op het federaal niveau, zoals wanneer 

kinderen al dan niet opnieuw naar school zullen gaan. Dat is niet het goede voorbeeld zegt de 

heer Bekaert. Hij denkt dat met de deputatie en de raad wel het goede voorbeeld kan worden 

gegeven en erover moet worden gewaakt dat men niet elk apart zijn eigen koers vaart, want 

alle puzzelstukken moeten in elkaar vallen. Het virus heeft lak aan het Vlaams niveau, 

gemeentelijk niveau, het provinciaal of federaal niveau. Men mag trots zijn op de provincie, 

maar toch ook wat realistisch en bescheiden. Bijgevolg moet de provincie zich ook richten 

naar wat er zich op de hogere niveaus afspeelt.  

Vervolgens gaat de heer Bekaert over naar het topic omtrent belastingen en subsidies. De 

provincie moet voor eigen beurs te spreken. Het Vlaamse gewest en de federale overheid 

komen immers ook met financiële maatregelen. Er moet volgens de heer Bekaert ook worden 

opgelet dat als de provincie financiële maatregelen neemt, het kan over aanzienlijke bedragen 

gaan, deze middelen niet over te veel veel begunstigden worden verspreid. Men riskeert dan 

dat het effect voor een individueel begunstigd persoon quasi nihil is. Dan heeft die persoon of 

onderneming er niets aan gehad en maakt dit geen verschil in beleid en is de kas van de 

provincie leeg voor de komende jaren. De heer Bekaert geeft hierbij als voorbeeld het 

toerisme: in een paar maanden tijd kan men het budget van Westoer voor de volgende vier 

jaar er in één keer doorblazen, maar wat nadien vraagt de heer Bekaert. De jaren daarna zijn 

ook belangrijk. Hij wil met aandrang vragen het hoofd koel te houden, ondersteunen waar de 

provincie dit kan en coördineren. Dit altijd in overleg met de andere overheden. Vanuit de 

provincie moet men een eerlijke poging doen om ook al de gemeentebesturen in de 

provincieraad zoveel mogelijk te laten samenwerken en op één lijn te zetten. 

De heer Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open Vld, geeft aan dat we allen in een 

ongekende crisis zitten, een crisis die we nog nooit hebben meegemaakt, een ware 

gezondheidscrisis. Voor het raadslid zijn betoog wil starten, wil hij duidelijk de mensen uit 

zorgsector bedanken. Het is misschien een cliché, maar het zijn één voor één helden zegt de 

heer Dumarey. Daarnaast wil hij ook alle mensen die het land draaiende houden bijzonder 

bedanken omdat zij ervoor zorgen dat een aantal zaken blijven draaien. Dat een aantal zaken 

worden georganiseerd en ook gegarandeerd in de maatschappij. Tenslotte wil het raadslid ook 
de West-Vlaamse ondernemers prijzen. Ze staan gekend als een volk van werkers die niet 

klagen en die voornamelijk gewoon doordoen. De afgelopen weken hebben de ondernemers 
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bijzonder veel ondernemingszin getoond om het hoofd boven water te houden. Ze hebben 

ondertussen webshops geïmplementeerd, thuisleveringen en diensten van op afstand 

georganiseerd. Allerlei acties die zij in het verleden niet deden hebben ze op vandaag wel 

kunnen realiseren. De heer Dumarey denkt dat dit echt wel een applaus verdient. Vanuit zijn 

functie als burgemeester is het raadslid de afgelopen weken quasi sowieso non stop bezig 

geweest met de corona problematiek en de maatregelen daaromtrent. De adviezen van de 

nationale veiligheidsraad dienen sowieso lokaal uitgevoerd worden en de lokale besturen 

hadden snel een antwoord nodig naar hun inwoners en Vlaamse lokale ondernemers. Meer 

dan ooit wil de heer Dumarey toch wel een lans breken voor de duidelijke en directe 

communicatie. Want dat is uiteraard bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat men op een 

snelle manier kan communiceren naar de inwoners en de bedrijfsleiders. Het zal uiteraard niet 

enkel de provincie zijn die acties moet ondernemen zegt het raadslid. Voornamelijk Europa, 

de federale regering en Vlaanderen zullen heel wat acties moeten ondernemen, maar ook de 

provincie met deze deputatie en deze raad zal sowieso een rol van betekentis dienen te 

spelen. De komende weken moet worden ingezet op een veilig West- Vlaanderen, maar ook 

vooral een West-Vlaanderen dat opnieuw aan de slag gaat. Daarom is de steun van de 

provincie van uitermate belang. De provincie moet ademruimte geven aan bedrijven en moet 

hen vooral steunen en kansen geven vindt het raadslid. De bedrijven zorgen immers niet 

enkel voor de financiële winsten in de provincie, zij zorgen vooral voor heel veel 

werkgelegenheid in West- Vlaanderen. Deze werkgelegenheid is van cruciaal belang voor de 

inwoners, om hun welvaart te kunnen behouden. Het raadslid verwijst graag naar enkele 

sectoren die voor de Open Vld -fractie de komende weken en maanden bijzondere aandacht 

verdienen. De starters en de startups, deze categorie van ondernemingen dreigt bijzonder 

hard getroffen te worden, vermits deze ondernemingen nog in hun groeifase zitten en vaak 

nog geen winst maken en dus ook geen buffers hebben. Vaak gaat het om ondernemingen die 

technologisch innovatief zijn en dus erg toekomstgericht. De heer Dumarey vraagt als de 

deputatie bereid is om enige vorm van ondersteuning te voorzien bij de heropstart van deze 

start ups, dit naar analogie van de eventuele steun voor de horecasector.  

Wat betreft landbouw is West-Vlaanderen de landbouwprovincie bij uitstek stelt de heer 

Dumarey. Maar enkele facetten komen serieus onder druk te staan. Hij denkt hierbij aan de 

sierteelt, de verse groenten bedoeld voor de horeca, de diepvriesgroenten en de sector in het 

algemeen. Welke maatregelen gaat de deputatie in deze nemen vraagt het raadslid. 

De provincie West-Vlaanderen is de provincie met het grootse aantal KMO’s. West-Vlaanderen 

onderneemt en wil blijven ondernemen. Het is duidelijk dat deze crisis heel wat zaken in het 

gedrang brengt. De hogere overheden bieden een aantal oplossingen met 

overbruggingskrediet, uitstel van betaling, hinderpremies en dergelijke meer. Eens de exit 

strategie zal worden uitgerold, zal het belangrijk zijn dat iedereen opnieuw aan het werk gaat 

zegt het raadslid. Welke rol kan de provincie hier in spelen vraagt het raadslid. 

De horeca is het grootste slachtoffer van deze crisis. In de meest optimistische berichtgeving 

zullen zij vanaf begin of half juni gecontroleerd terug kunnen openen. Binnen diverse 

beroepsfederaties wordt er nu al gewag gemaakt van 30 tot 40 % potentiele faillissementen. 

Vanuit toeristisch oogpunt kan de provincie hier ondersteuning bieden zegt de heer Dumarey. 

Maar ook dit zal niet voldoende zijn. Ook economisch zal de provincie hier echt een rol dienen 

te spelen, aldus het raadslid. 

De lokale handelaars hebben dagelijks bezoek, maar op vandaag is dat voor heel wat zaken 

niet mogelijk. Meestal proberen zij heel snel een aantal zaken te implementeren, zoals 

bijvoorbeeld huisleveringen, webshops, maar dit zijn zaken die meestal nog niet op punt 

staan. Het raadslid zegt dat het heel belangrijk is hen te ondersteunen bij het herstarten en 

dat men er ook alle kansen toe krijgt. 

De heer Dumarey wil de deputatie een aantal suggesties geven. Hij verwijst hierbij naar de 

provinciale belasting op bedrijven. Hij wil absoluut toch wel een lans breken voor deze 

suggestie. Voor heel wat bedrijven zal de huidige lockdown zeker nog een aantal weken, 

zoniet maanden langer duren. Het raadslid vraagt om de belasting proportioneel te gaan 

verrekenen. Hij denkt dat het wenselijk is dat als een bedrijf nu niet kan werken en geen 

enkel inkomst kan generen, dat men dan ook op dat moment geen belasting zou betalen. Het 

raadslid wil hiervoor een warm pleidooi houden. In 2020 en zeker tot begin 2021 zou hij 

willen vragen om geen dwanguitvoeringen te laten uitvoeren en optimaal te gaan 

ondersteunen in het spreiden van eventuele afbetalingsplannen voor bepaalde belastingen. Hij 
denkt dat het zeker moet kunnen om te spreiden over één jaar tijd en de betrokken diensten 
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hiervoor de juiste instructies moeten krijgen. Dit alles om de ondernemers te kunnen 

ondersteunen.  

De heer Dumarey gaat over naar de mondmaskers die vandaag al een paar keer zijn 

aangehaald. Heel wat inwoners van de provincie maken zich daar mee zorgen over. Heel wat 

lokale besturen nemen in deze al enkele initiatieven. Het raadslid vindt het evenwel vreemd 

om daar elk op zijn eiland te werken. Hij denkt dat daar absoluut een rol voor de provincie is 

weggelegd om daar op korte termijn een voortrekkersrol te gaan spelen, waarbij eventueel 

raamovereenkomsten met steden en gemeenten kunnen afgesloten worden. Het gaat om 1,2 

miljoen inwoners in de provincie waarvoor middelen kunnen worden gecentraliseerd en 

geglobaliseerd.  

Het raadslid wil graag smart regioning als ondersteuning aanhalen. De huidige coronacrisis 

geeft duidelijk gemaakt dat communicatie van de overheid, zowel vanuit de regering, maar 

zeker ook vanuit de lokale besturen, uitermate belangrijk is voor de burger. De afgelopen 

week is er ongelooflijk veel informatie via diverse kanalen verstuurd, waardoor heel wat 

burgers door de bomen het bos niet meer zien. Ook heel veel lokale besturen worstelen met 

dit vraagstuk. De heer Dumarey verwijst naar de stadsapps die de afgelopen weken hun 

waarde meermaals hebben bewezen. Het raadslid heeft drie concrete vragen. Zou de 

provincie West-Vlaanderen eventueel toch kunnen nadenken over een soortgelijk 

raamcontract. Hij verwijst naar de provincie Limburg die op dit vlak samen met de Limburgse 

gemeenten een voortrekkersrol heeft gespeeld. Het raadslid denkt dat de provincie West-

Vlaanderen daar heel wat positieve initiatieven zou kunnen overnemen. Welke initiatieven 

inzake smart regioning ter ondersteuning van de lokale besturen zijn voor de komende 

maanden op til vraagt de heer Dumarey. Op welke manier kan de provincie inzake smart 

regioning lokale besturen helpen in deze coronacrisis. 

De heer Dumarey gaat over naar de ondersteuning van de kust en de toerisme in het 

algemeen. De kustlijn is maar 67 kilometer lang, waardoor er 100.000 bezoekers dicht op 

elkaar geconcentreerd zijn. Komende zomer wordt dus sowieso een bijzonder grote uitdaging 

om ervoor te zorgen dat het voor de bezoekers mogelijk is om op een aangename manier, 

maar vooral op een veilige manier naar het strand en de kust te komen, aldus de heer 

Dumarey. Het raadslid wil duidelijk maken dat iedereen absoluut welkom is aan de kust en 

dat ook de veiligheid van de bezoekers moet kunnen worden gegarandeerd. De provincie 

faciliteert het burgemeestersoverleg en het raadslid is van mening dat dit overlegplatform 

bijzonder nuttig is in de huidige omstandigheden. Het is volgens het raadslid absoluut 

noodzakelijk om niet telkens per gemeente of per stad te gaan werken, maar om de krachten 

te bundelen in één werkgroep en één globale visie voor de kust te creëren.  

De heer Dumarey wil zijn tussenkomst besluiten met een verwijzing naar het ICT materiaal. 

Heel wat gemeenten doen een oproep, ook vanuit Vlaanderen wordt dit gezien. Ook op vlak 

van ICT denkt het raadslid dat een gecoördineerde aanpak absoluut zou kunnen bijdragen tot 

een betere ondersteuning. Daarom is hij er van overtuigd dat de rol van de provincie om als 

facilitator op te treden, zeker heel positief zou kunnen zijn om bijvoorbeeld 

raamovereenkomsten met softwareleveranciers in kaart te brengen en de verdeling van de 

laptops met de gemeenten samen te gaan ondersteunen. 

Tot slot wil het raadslid een lans breken voor het West-Vlaamse toerisme. Het toerisme in 

West-Vlaanderen heeft immers niet enkel betrekking op de kust. Het toerisme kreeg de 

afgelopen weken rake klappen en eens de exit strategie is ingezet, gaan waarschijnlijk heel 

wat buitenlandse reizen niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat er heel wat opportuniteiten 

voor het toerisme in West-Vlaanderen komen zegt de heer Dumarey. In de provincie is er de 

kust, de westhoek, de kunststad Brugge, de Leistreek en het hinterland . De heer Dumarey 

denkt dat het absoluut noodzakelijk is om de promotie die anders was voorzien voor het 

buitenland, deze promotie nu te gaan concentreren op het eigen land om ervoor te zorgen dat 

het West-Vlaamse toerisme alle kansen krijgt. 

De heer Dumarey vindt het een goed gegeven dat dit debat vandaag plaats vindt en dat de 

provinciale taskforce omtrent corona zeker en vast heel wat werk levert en ondertussen heeft 

verricht. Hij wil hierbij oproepen om op korte termijn concrete acties te realiseren en dit met 

het oog op de toekomst. Het is nu dat de West-Vlaamse ondernemingen en de West-

Vlamingen steun nodig hebben. Het is nu dat de provincie haar rol kan spelen. Hij hoopt de 

voltallige raad hiervan overtuigd te hebben. Hij hoopt dat de deputatie hiervoor voldoende 

middelen zal vrij maken.  
Mevrouw Els Kindt, fractievoorzitter CD&V, geeft mee dat al heel veel zaken zijn opgesomd 

waar de CD&V fractie zich bij aansluit. Zij wensen ook zeker aan te sluiten bij de gevoelens 
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van dankbaarheid aan de zovele coronahelden, de mensen die nu op de eerste rij staan. 

Mevrouw Kindt geeft mee dat de fractie al twee vragen had doorgestuurd vooraleer het 

actualiteitsdebat werd vastgelegd. Een vraag van Claude Croes ging over het provinciale 

relanceplan: hoe gaat de provincie zich opstellen of hoe stelt de provincie zich op. Welke zijn 

de voorstellen en de maatregelen vanuit de verzelfstandigde agentschappen, POM, Inagro en 

Westoer. Ook was er een vraag van Lies Laridon, specifiek met betrekking tot de lokale 

handel. Mevrouw Kindt verwijst hierbij naar de heropbloei van de hoevewinkels in landelijke 

regio’s. Mensen ontdekken nu vaak hoe nabij deze winkels zijn en welke lokale producten zij 

aanbieden. Dit is toch iets klein positiefs in deze heel moeilijke periode zegt mevrouw Kindt. 

De provincie zet daar op in, maar de vraag is ook hoe daar na de crisis mee wordt omgegaan. 

Het is niet omdat deze lokale handel nu goed draait, dat het verhaal zich zal bestendigen. Hoe 

gaat de provincie daar mee aan helpen vraagt het raadslid. Naast de reeds genomen 

maatregelen zullen er waarschijnlijk nog enkele andere worden voorgesteld denkt mevrouw 

Kindt. Maar samen met haar fractie hoopt zij echt op maatregelen met een visie, doordachte 

maatregelen. Het is volgens haar altijd makkelijk om geld van iemand anders uit te delen, 

maar mevrouw Kindt stelt voor om geen sinterklaas spelen en de middelen op een doordachte 

manier te besteden. De provincie heeft een meerjarenplanning , een meerjarenplanning die 

getuigt van creativiteit en van veel ondernemerschap. Er moet voor gezorgd worden dat dit 

plan niet al te veel in het gedrang komt, aldus mevrouw Kindt. Maar dit plan moet volgens 

haar kunnen aangepast worden naar deze moeilijke tijd, deze coronatijd. Zij sluit aan bij de 

bemerking van de heer Bekaert dat het geen tijd is om onderlinge concurrentie te zoeken of 

te spelen met de gemeenten en steden. Misschien kan de provincie daar een rol in spelen 

stelt het raadslid. Zij sluit haar graag aan bij verhaal van de heer Dumarey: men moet zo snel 

mogelijk op een veilige manier opnieuw aan de slag, zodat de West-Vlaming zich weer nuttig 

begint te voelen of voelt. Mevrouw Kindt besluit met te stellen dan men op de deputatie 

rekent voor de juiste en structurele maatregelen. 

Antwoord  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, wil eerst en vooral zijn medeleven betuigen aan de 

mensen die iemand aan het coronavirus verloren hebben. Ten tweede wil hij ook de mensen 

die op dit moment vechten met deze ziekte courage wensen. Corona gaat van lichte 

symptomen tot mensen die in kunstmatige coma worden gebracht. Wat zeker is, is dat dit 

virus een gevoel van angst geeft zegt de heer Naeyaert. Het iets nieuws, men weet niet goed 

wat men overkomt. De angst is sowieso altijd aanwezig bij de personen die besmet zijn met 

het virus en de omgeving van deze personen. Courage ook aan de mensen die samen met de 

mensen die corona hebben vechten voor het terug winnen van de gezondheid. Merci ook aan 

de mensen die samen met de patiënten vechten voor die gezondheid. Ook zij stellen zich vaak 

de vraag als ze wel goed en veilig bezig zijn. Courage ook aan iedereen die in zijn kot blijft als 

het moet en ook aan iedereen die uit zijn kot komt, ook als het moet. Merci aan de vele 

andere mensen die op allerlei manieren zorgen dat er eten en drinken is, de handel, de 

landbouw, de bedrijven. Merci ook aan de mensen die ervoor zorgen dat de basisfuncties 

blijven werken: brandweer, vuilnisdiensten. De gedeputeerde verwijst hierbij ook naar de vele 

bedrijven die economisch actief zijn en dit coronaproof proberen te doen. Deze bedrijven 

ervaren dat dit niet altijd een gemakkelijk opdracht is. De bedrijven die economisch lijden 

hebben ook heel veel courage nodig om deze periode te kunnen overbruggen. De gevolgen op 

gezondheid, welzijn en economie zijn groot en veelvuldig en zijn zelfs moeilijk in te schatten 

of te becijferen, aldus de gedeputeerde. Elke dag ziet men wel iets in de pers verschijnen, 

hoort men iemand op één of ander van medium vertellen hoe het zal zijn in de toekomst. 

Maar niemand kan precies vertellen hoe het zal zijn zegt de heer Naeyaert. Iedereen heeft 

zijn rol te spelen, iedereen moet corona voor een stuk ondergaan. Maar van ondergaan moet 

ook worden gegaan naar verder gaan, ook in West-Vlaanderen. Er moet van lockdown naar 

een start up worden gegaan. De gedeputeerde heeft het over een omkeren van de logica. 

Iedereen moet aan het werk, in een bedrijf, in de horeca, in een school, voor zover dat 

coronaproof is. Nu geldt de omgekeerde houding: ondernemingen sluiten. Het zou volgens de 

gedeputeerde moeten komen tot dat wie kan aantonen dat hij coronaproof is aan het werk 

kan. Wat is hierbij de rol van de provincie. De heer Naeyaert verduidelijkt dat de provincie 

niet zo dichtbij staat als de stad of de gemeente die de eerste organisator en facilitator is van 

vele sectoren. De gemeente speelt ook een heel belangrijke rol voor de zorg en veiligheid. De 

provincie staat echter ook niet zo ver als Europa, de federale of Vlaamse overheid. De 
provincie heeft ook niet zoveel middelen als deze overheden. De provincie kan niet zorgen 

voor vervangingsinkomsten of overbruggingskredieten. De provincie bepaalt ook niet wat de 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/04/2020 

 

regels zijn over wat wel of niet toegelaten is in het kader van de coronacrisis. Deze rol is 

vastgelegd voor anderen overheden. Maar toch heeft de provincie zeker een rol te spelen 

benadrukt de gedeputeerde. De gedeputeerden zijn met vier. De deputatie heeft een kleine 

taskforce met vier mensen, namelijk één persoon per gedeputeerde. Samen met top van de 

administratie worden de maatregelen genomen in het kader van corona besproken, omdat 

samenwerking tussen de verschillende bevoegdheden heel belangrijk is in deze en de 

verschillende elementen worden afgewogen, aldus de gedeputeerde. Er wordt op drie niveaus 

gewerkt: het eerste niveau is stabiliseren, het tweede evolueren van lockdown naar een start 

up, het derde niveau is sterker na corona. Noodhulp kadert binnen het eerste niveau van 

stabiliseren. De gedeputeerde geeft aan dat gedeputeerde de Bethune op dat vlak al heel wat 

inspanningen heeft geleverd, dit zowel naar daklozen, als naar vluchtelingen als ook naar 

rusthuizen toe. De heer de Bethune zal dit straks toelichten. De provincie vindt deze noodhulp 

heel belangrijk. In de overgang van de lockdown naar start up, zijn mondmaskers ook heel 

belangrijk zegt de gedeputeerde. Vandaar dat de provincie een trekkingsrecht van 1 euro per 

inwoner naar de steden en gemeenten voor het verstrekken van deze mondmaskers wil ter 

beschikking stellen. De gedeputeerde verwijst naar de vele berichten in de pers over deze 

mondmaskers en de vele initiatieven op dat vlak van gemeenten. Ook waren er veel berichten 

over de verschillende kwaliteiten van de maskers. Welke kwaliteit uiteindelijk de kwaliteit zou 

moeten zijn die naar voor geschoven wordt, zou volgens de gedeputeerde morgen moeten 

duidelijk worden. De provincie wil ervoor zorgen dat door alle gemeenten op deze 

mondmaskers ingezet wordt, vandaar het trekkingsrecht van 1 euro per inwoner. De heer 

Naeyaert gaat over naar de vragen omtrent een groepsaankoop van mondmaskers. Hij heeft 

zich hiervoor bevraagd bij de dienst COOP. Kan de provincie hier een rol in spelen om met de 

gemeenten naar een groepsaankoop te gaan. De gedeputeerde geeft mee dat dit op zich kan, 

maar als hij ziet hoeveel initiatieven er al zijn, heeft hij niet de indruk dat de provincie op dat 

vlak alle gemeenten onder één vlag kan verzamelen. De gedeputeerde wil de mogelijkheid 

van een groepsaankoop op zich wel verder onderzoeken als daar effectief vraag naar is. Dit 

kan eventueel ook bevraagd worden bij alle gemeenten. De provincie vindt het in elk geval 

belangrijk dat alle gemeenten overgaan tot het aankopen van mondmaskers voor hun 

inwoners. De provincie wil ook dat deze mondmaskers dan aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. In die zin voorziet de provincie dan ook een trekkingsrecht van 1 euro per inwoner. 

De heer Naeyaert bedankt hiervoor collega gedeputeerde van financiën om de middelen 

hiervoor samen te zoeken. Overgaan van een lockdown naar start up, zal noodzakelijk lokaal 

zijn en de gedeputeerden willen dit vanuit de provincie ondersteunen. Er wordt vast gesteld 

dat in het evolueren van lockdown naar start up iedereen op dit moment in West-Vlaanderen 

blijft. Daarover zal weinig discussie kunnen bestaan. Iedereen koopt lokaal, iedereen 

consumeert lokaal, iedereen beleeft lokaal, iedereen werkt lokaal en dat moet allemaal 

coronaproof gebeuren. Op dit moment moet men ook essentiële goederen kunnen kopen. 

Eten en drinken is hier cruciaal. Vandaar dat de provincie, samen met Inagro, de POM en de 

dienst communicatie, ook een communicatieve actie heeft opgezet, om het lokaal kopen te 

gaan promoten, maar vooral ook om te tonen wat de verschillende mogelijkheden zijn om in 

de onmiddellijke omgeving om lokaal te kopen. De gedeputeerde verwijst hierbij naar een 

website die reeds bestond in het kader van een eerder bedoelde actie van lokaal kopen en bij 

de POM werd opgericht. Deze website werd upgescaled naar een website waar men alle 

initiatieven omtrent lokaal kopen in de eigen omgeving kan vinden. Er zijn linken te vinden 

naar lokale hoevewinkels, handelaars, viswinkels en horeca die op creatieve manieren haar 

goederen probeert aan de man te brengen. Goede voorbeelden op dat vlak worden reeds via 

de sociale media van de provincie West-Vlaanderen verspreid. Ook in de toekomst zal men dit 

blijven verder doen zegt de gedeputeerde. Het is ook de bedoeling om het magazine Preus 

volledig in te schakelen in deze periode van lockdown tot start up en in dit magazine alle 

initiatieven of een aantal initiatieven te tonen die het lokaal kopen en consumeren kunnen 

bevorderen. Naast dit lokaal kopen en consumeren zal er willens nillens ook lokaal beleefd 

worden zegt de gedeputeerde. Het ziet er naar uit dat de West-Vlamingen in de zomer en 

tijdens het najaar in West-Vlaanderen zullen moeten blijven. Coronaproof iets beleven is geen 

simpel verhaal stelt de heer Naeyaert. Het gaat immers over een spreiding in de tijd en in de 

ruimte om met zoveel mogelijk actoren en op zoveel mogelijk plaatsen dingen te laten 

beleven. Daarin zal creativiteit, innovatie en participatie heel belangrijk zijn. De steden en de 

gemeenten spelen hier een cruciale rol. Zij nemen op dat vlak al verschillende initiatieven 
zoals in de pers kan worden gezien. Er zijn ook verschillende partners die in recreatie een 

bepaalde rol kunnen spelen. Privaat en publiek lopen hier voor een stuk door mekaar zegt de 
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gedeputeerde. Ook de agentschappen POM, Inagro en Westoer kunnen, in het stimuleren van 

al deze verschillende initiatieven omtrent beleving deze zomer in West-Vlaanderen, een rol 

spelen.  Zij kunnen dit coördineren en voor een stuk bundeling van de acties brengen. De 

provincie voorziet per stad of per gemeente een trekkingsrecht van 1 euro per inwoner om de 

zomer die noodgedwongen en hopelijk met plezier zal beleefd worden in West-Vlaanderen, 

een extra stimulans te geven in die zin dat op regioniveau wordt gekeken om de initiatieven 

te bundelen, aldus de gedeputeerde. De provincie kan daar een rol in spelen. De heer 

Naeyaert geeft als voorbeeld de opmaak van een website “zomer in West-Vlaanderen” met 

een link naar de lokale initiatieven die te vinden zijn. Ook de groene assen en de provinciale 

domeinen kunnen daarvoor ingeschakeld worden. Ook activiteiten voor de jeugd. Het zal een 

hele creatieve oefening zijn om de mensen te spreiden over de provincie, niet alleen de kust, 

maar over de volledige provincie West-Vlaanderen en ervoor te zorgen dat er heel wat te 

beleven valt zegt de gedeputeerde. Hij denkt dat Westoer daar ook een belangrijke rol zal in 

spelen. De andere gedeputeerden komen nog aan bod en kunnen daar verder op ingaan. Ook 

lokaal ondernemen, van lockdown naar startup brengt toch heel wat dingen met zich mee. 

Vervolgens verwijst de heer Naeyaert naar de zoektocht om coronaproof te kunnen werken. 

Hij denkt dat Inagro voor de landbouw en de POM voor KMO’s en andere bedrijven, in 

samenwerking met organisaties zoals Voka, Unizo en de Boerenbond, zoeken hoe de 

bedrijven coronaproof kunnen werken. De provincie kan hier samen met andere partners een 

rol in spelen.  

Het derde niveau is het niveau om ervoor te zorgen dat men sterker dan voorheen uit deze 

coronatijden komt. Een aantal zaken evolueren nu vlugger dan ooit. De heer Naeyaert 

verwijst hierbij naar een overleg van enkele weken geleden voor de coronacrisis met collega 

gedeputeerde Vanlerberghe om te kijken hoe beter digitaal gecommuniceerd kan worden. Dit 

om ook te vermijden dat verre verplaatsingen moeten worden gemaakt, waarmee dan heel 

veel tijd verloren gaat. De gedeputeerde geeft aan dat er beter moet digitaal 

gecommuniceerd kunnen worden met kleinere  en grotere groepen. Omwille van de 

coronacrisis wordt dan ontdekt dat er al heel wat digitale mogelijkheden zijn. Deze 

provincieraad vindt bijvoorbeeld ook digitaal plaats. Er zijn veel zaken die noodgedwongen 

evolueren en waar men vlugger dan voorheen de mogelijkheden zoekt. Wat betreft de 

innovatie van alle sectoren naar een sterkere bedrijfswereld na corona, denkt de 

gedeputeerde dat dit vanuit de verschillende bevoegdheden en ook vanuit de verschillende 

dochterondernemingen van de provincie moet komen. De andere gedeputeerden zullen 

hierover nog toelichting geven. Dit derde luik is op dit moment zeker nog niet afgewerkt. Daar 

moet nog heel wat werk in geleverd worden, om dan tot een soort relance plan te komen dat 

gericht is op alle verschillende sectoren. De provincie zou daar graag in de eerste weken met 

de deputatie een aanzet toe geven. De gedeputeerde verwijst naar de seizoensarbeid die in 

land- en tuinbouw heel belangrijk is. De federale en Vlaamse overheid hebben er sterk op 

ingezet om de tijdelijke werkloosheid te gebruiken om arbeid ter beschikking te hebben. Meer 

dan ooit wordt ook vastgesteld dat automatisatie en robotisatie ook aan de orde zullen zijn. 

Want de arbeidskrachten om bepaalde arbeid in land- en tuinbouw te doen zijn niet zomaar te 

vinden.  De gedeputeerd herinnert zich een project uit Agrion waar het zetten van planters, 

fysieke mensen op een plantmachine, vervangen werd door een automatische planter die de 

arbeidskracht niet meer nodig heeft. Die robotisatie, de smartfarming zal naar de toekomst 

toe intensiever gepromoot en doorzocht worden zegt de gedeputeerde. Langs de andere kant 

wordt ook gezien dat de korte keten heel sterk naar boven komt. Het is voor hen ook niet 

altijd makkelijk om verkoopsystemen te gaan vinden zegt de gedeputeerde. Men ziet 

webshops van korte ketenaars ontstaan. Op digitaal vlak zijn zij bijzonder actief om nieuwe 

systemen te vinden om te kunnen verkopen. Het elan waarop deze korte keten op dit moment 

zit, moet ook na de coronacrisis behouden en verder uitgewerkt worden, vindt de 

gedeputeerde. Het uitstel van het reglement rond coöperaties was er ook ten gevolge van de 

huidige discussie. Men ziet nu dat eten en drinken ongelooflijk belangrijk is. De gedeputeerde 

geeft aan dat velen genieten van dit eten en drinken in West-Vlaanderen en ook genieten van 

het feit dat men meer thuis is om dit eten en drinken samen te doen. Maar de prijzen voor 

deze producten zijn niet altijd navenant de waardering die er is voor de schitterende 

producten van land -en tuinbouw, aldus de gedeputeerde. Er moet volgens hem misschien 

dieper en harder nagedacht worden over manieren om de prijszetting in de land -en tuinbouw 

toch wat sterker onder controle te krijgen. Binnen producentenorganisaties en vormen van 
coöperatie en samenwerking zijn er vrij recente initiatieven die daar rond werken. Zo zijn er 

wellicht nog andere manieren om te werken rond prijszetting en onderhandelingspositie van 
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de landbouwsector zelf om een stuk sterker te staan in de toekomst. De samenwerking in het 

algemeen wil de provincie voor een stuk mee gaan promoten. Daarnaast mag niet vergeten 

worden dat export ook belangrijk zal blijven voor de West-Vlaamse land en -tuinbouw. Export 

is evenwel een relatief begrip zegt de gedeputeerde. Als in Frankrijk van het zuiden naar het 

noorden wordt gegaan, is men niet aan het exporteren. Maar als van België naar Rijsel wordt 

gegaan is België aan het exporteren. Wat betreft het behouden van de markten en het verder 

veroveren van markten, denkt de gedeputeerde dat de provincie samen met de POM en het 

economische beleid op dat vlak moet bekijken hoe daar stimuli kunnen worden gegeven. Ook 

in de visserij zag men dat de prijs in vrije val was. Onder andere omdat een stuk export is 

weggevallen, maar ook omdat de markten zijn verdwenen en de horeca gesloten is. De 

consumptie van de vis daalt, aldus de gedeputeerde. De provincie heeft dan ook nagegaan als 

er lokaal een actie moet worden opgestart. Er is reeds een actie ‘Vis van bij ons’ van de 

VLAM. Deze actie werd ook op de website van de provincie mee gepromoot. De gedeputeerde 

geeft aan dat de provincie ook nog in toekomst acties wil ondernemen om de visserij verder 

te ondersteunen. Ook denkt de gedeputeerde te moeten kijken hoe de markten, in eerste 

instantie voor voeding, later eventueel voor meer, coronaproof opnieuw opgestart kunnen 

worden. Dat is immers het belangrijkste verkoopsegment voor de visserij.  

Tenslotte stelt de heer Naeyaert dat de wereld een dorp is. Nu is dit zelfs letterlijk aan het 

worden. Hij denkt dat als men sterker wil staan na het coronatijdperk, ook de middelen van 

het plattelands- en dorpsbeleid tegen het licht moeten houden geworden en gekeken moet 

worden hoe met deze middelen vernieuwend uit de hoek kan worden gekomen. De 

gedeputeerde geeft hierbij als voorbeeld de horeca die op dit moment gesloten is. Eén van de 

basisvoorwaarden om open te kunnen zijn, zal wellicht social distancing zijn, het kunnen 

houden van afstand, aldus de gedeputeerde. Dit zal wellicht tot gevolg hebben dat men zal 

moeten reserveren om op restaurant te gaan. Een dorpsplein zou meer plaats geven om met 

voldoende afstand horeca uit te baten. Een dorpsplein zou volgens de gedeputeerde ook een 

perfecte plek kunnen zijn om een aantal zaken te gaan organiseren. Ook op dat vlak kan de 

provincie wellicht vernieuwend zijn zegt de heer Naeyaert. 

De gedeputeerde besluit met te stellen dat de eerste twee niveaus uiteraard al een stuk 

verder staan dan het derde niveau. Hij geeft het woord aan zijn collega gedeputeerden die op 

de verschillende facetten binnen hun bevoegdheden voor een stuk zullen ingaan. Vervolgens 

kunnen de raadsleden hun replieken geven. 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, geeft aan op drie domeinen van vragen kort te 

zullen antwoorden. De eerste vragenset heeft betrekking op het luik solidariteit. Wanneer 

men getroffen wordt door een dergelijke crisis, dan kunnen de publieke instanties, dus ook de 

provincie, niet afwezig blijven, aldus de heer de Bethune. Wanneer het gaat over menselijk 

leed, over menselijke problemen, dan mag de provincie niet afwezig blijven. Vandaar ook dat 

de deputatie het initiatief heeft genomen om quasi 1 miljoen euro uit te trekken. Die zijn 

reeds voor een groot deel gespendeerd en zullen gespendeerd worden om een aantal van de 

meeste moeilijke situaties in de samenleving in West-Vlaanderen voor een stukje te helpen 

ledigen. De gedeputeerde vermeldt hierbij de problematiek van de daklozen. De provincie 

steunt al jaren steden en gemeenten die daklozen opvangen, maar die vandaag in een 

situatie zitten waar zij die periode moeten verlengen, waar ze bijkomende problemen hebben 

om dit in goede omstandigheden te kunnen doen. De provincie heeft een klein budget aan 

supplementaire steun. Er werd beslist om het jaarlijks budget hiervoor de verdubbelen, zegt 

de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft aan dat er ook heel veel organisaties op vandaag 

actief zijn in de ondersteuning van mensen in armoede. Deze organisaties ondervinden 

bijkomende problemen om hun job uit te voeren. De provincie heeft beslist om met haar 

eigen middelen en bijkomende middelen van de Koning Boudewijnstichting, een heel 

eenvoudige call voor deze organisaties te lanceren met de mogelijkheid om tot maximum 

10.000 euro per dossier binnen te halen. Concreet betekent dit dat de provincie hiervoor 

100.000 euro heeft vrijgemaakt. Middelen die nog voor een stuk worden versterkt vanuit 

fondsen van de Koning Boudewijnstichting. Dit om zoveel mogelijk dergelijke organisaties een 

hart onder de riem te steken. De gedeputeerde verwijst ook naar de problematiek van de 

woonzorgcentra. Dit is een hot item in deze coronacrisis. Er zijn in West-Vlaanderen 170 

woonzorgcentra, de gedeputeerde maakt hierbij geen onderscheid tussen privé en publiek, 

OCMW of andere centra. Ook op dat vlak is er door de provincie samen met middelen van de 

Koning Boudewijnstichting een call gelanceerd. 70 of 75 van deze woonzorgcentra hebben op 
deze call ingetekend. Dit om voor een stuk ondersteuning te krijgen voor de aankoop van 

materialen en ander veiligheidsmaatregelen. Het gaat om kleine maatregelen, maar ze zijn 
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belangrijk op het niveau van elke woonzorgcentrum zegt de gedeputeerde. In totaal gaat het 

hier om een bedrag van 375.000 à 400.000 euro dat in de komende periode zal worden 

gespendeerd. De gedeputeerde vestigt er de aandacht op dat intern helpen en problemen 

voor een stuk ledigen één zaak is, maar we in een ruimere context leven. Bijgevolg heeft 

deputatie in het kader van de noodhulptraditie van de provincie West-Vlaanderen een dubbele 

beslissing genomen. Er werd aan de vierde pijler organisaties die actief zijn in het zuiden in 

ontwikkelingslanden, de mogelijkheid gegeven om in te tekenen op een bijkomende financiële 

ondersteuning voor hun projecten in de mate dat ze deze projecten inschaalden in de 

preventie en opvang van problemen in verband met de situatie rond het coronavirus. Op 

vandaag zijn er ongeveer een twaalftal organisaties die daar reeds op hebben ingetekend zegt 

de heer de Bethune. Het gaat om een budget van 200.000 euro aan noodhulp. Specifiek voor 

de situatie in de vluchtelingekampen, meerbepaald in Griekenland heeft de provincie 

eveneens een budget van 75.000 euro uitgetrokken. Dit voor professionele NGO’s, zoals 

artsen in de wereld, aan wie dit budget kan toebedeeld worden. De gedeputeerde zegt dat de 

deputatie ervan overtuigd is hiermee geen allesomvattende oplossing aan te reiken. Maar de 

provincie heeft op deze manier de mogelijkheid om haar solidariteit met mensen die in 

problemen zijn, met de zwaksten, voor een stuk te betuigen. De gedeputeerde zegt fier te 

zijn dat dit met deze deputatie, met deze raad, kan worden gesteund. Hij denkt dat de 

provincie hier op de juiste weg is.  

Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de vragen omtrent de financiële aspecten. Heel 

veel collega’s hebben vragen gesteld over de manier hoe de provincie in deze omstandigheid 

zal omgaan met noodmaatregelen, start up maatregelen en met op termijn relance 

maatregelen. De gedeputeerde zegt dat niemand weet hoe lang de maatregelen zullen duren 

en hoe snel de  heropstart van de economie zal plaats vinden. Niemand weet op vandaag 

welke problemen de provincie gaandeweg op vlak van ontvangsten of uitgaven zal 

meemaken. Maar er zijn wel indicaties zegt de heer de Bethune. Deze indicaties worden 

gemaakt door instanties zoals het Planbureau en de Nationale Bank. Het spreekt vanzelf zegt 

de gedeputeerde, dat in de voorbije weken met de financiële diensten, men heel intensief 

bezig is geweest met het maken van prognoses, het onderzoeken van de impact van bepaalde 

simulaties op de inkomsten en uitgaven van de provincie in de komende periode. Wellicht in 

de maand juni, naar aanleiding van de budgetcontrole / rekening die op dat moment op de 

agenda staat, zal duidelijkheid kunnen worden verstrekt over de manier hoe de financiële 

indicaties op de financiële situatie van de provincie moeten bekeken worden.  

De gedeputeerde verwijst in dit kader ook naar de verschillende opmerkingen, weliswaar 

vanuit diverse invalshoeken, van diverse raadsleden over de provinciebelastingen. De 

gedeputeerde vindt dat men op dit terrein één en ander moet trachten te objectiveren. Het is 

niet de provincie West-Vlaanderen die zware lasten oplegt aan de ondernemingen, aldus de 

heer de Bethune. De opbrengst van de taks op de ondernemingen, bedraagt circa 25 miljoen 

euro op jaarbasis. Dit komt neer op tien à vijftien procent van het budget van de provincie 

West-Vlaanderen. Als dit vertaald wordt naar het niveau van de eventuele ondernemingen, in 

het bijzonder voor de starters, dan gaat het om een factuur van 100 euro op jaarbasis. Hoe 

graag men dit bedrag bij manier spreken zou willen terug storten, de gedeputeerde denkt niet 

dat er één starter is die deze crisis zal overleven indien hij een factuur van 100 euro niet 

moet betalen. De heer de Bethune vindt dat men hier toch even moet bij stil staan. De 

provincie is bereid om alles serieus te onderzoeken, maar er moet ook voor gezorgd worden 

dat de genomen maatregelen ten eerste effect hebben en bovendien tegemoet komen aan de 

mensen die dit echt nodig hebben. De gedeputeerde kan zich immers inbeelden dat er ook 

een aantal starters zijn die, gelukkig voor hen, niet geraakt, of veel minder geraakt worden 

door de coronacrisis of die een veel betere financiële structuur hebben en beter bestand zijn 

om weerstand te bieden aan de crisis. De gedeputeerde zegt persoonlijk geen grote believer 

te zijn van lineaire belastingvrijstellingen die voor een stukje een versnipperde 

tegemoetkoming zouden kunnen zijn. Hij is niet overtuigd dat dit een daadwerkelijk 

daadkrachtige maatregel is. Maar uiteraard bekijkt de provincie ook dergelijke voorstellen en 

meerbepaald ook op de financiële impact. Waar de gedeputeerde wel mee akkoord gaat zijn 

de reeds genomen maatregelen. Inzake de aanslagen, de afbetalingsplannen en de 

dwangbevelen werd met de sectie Belastingen alles in het werk gesteld om de grootse 

mogelijk tolerantie aan de dag te zullen leggen. Dit uiteraard binnen de wettelijke contouren 

die moeten gerespecteerd worden. In deze moeilijke periode bepaalde ondernemers die 
problemen zouden hebben, nog extra bezwaren met allerhande procedures, zal niet gebeuren. 

Deze beslissing werd reeds genomen benadrukt de heer de Bethune.  
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De gedeputeerde zegt niet in te gaan op het voorstel van de heer Pillaert om de 

conditionering van het nemen van maatregelen voorafgaandelijk te onderwerpen aan een 

provincieraad. Het gaat om maatregelen die gedeputeerde Naeyaert zonet heeft toegelicht: 

tegemoetkomingen in een samenwerking met de gemeenten op het vlak van veiligheidskledij, 

mondmakers en beleving, ervoor zorgen dat deze zomer in West-Vlaanderen de koopkracht 

maximaal ook in eigen streek tegemoet komt. De gedeputeerde denkt dat deze maatregelen 

gewoon moeten genomen worden en dat men niet eerst moeten beginnen met procedures te 

ontwikkelen. Bepaalde raadsleden gaven ook aan dat als de provincie maatregelen neemt, ze 

snel en efficiënt moeten worden genomen, op het moment dat deze impact hebben en niet 

met vertraging, zodoende dat personen die tijdens deze crisis veel hebben geleden 

uiteindelijk achter het net vissen.  

De gedeputeerde verwijst naar de problematiek van de mondmaskers. Hij licht hierbij toe dat 

de provincie in het begin van de crisis een heel vriendelijk aanbod van haar partners uit de 

provincie Zhejiang heeft gekregen, namelijk een aanbod voor 140.000 mondmaskers. Wat 

betreft de mondmaskers afkomstig van China is een polemiek ontstaan rond bepaalde labels 

en noodzakelijke verstrekte vergunningen met betrekking tot deze maskers. Dit met als 

gevolg dat de Chinese autoriteiten, zeker ook op provinciaal niveau, gezegd hebben eerst 

alles in het werk stellen om de garanties te geven dat de maskers aan de nodige 

kwaliteitseisen voldoen vooraleer deze naar West- Vlaanderen worden gestuurd. Van deze 

140.000 mondmaskers zijn er op vandaag een kleine 20.000 effectief geleverd. Er wachten 

nog 120.000 maskers voor versturing op de luchthaven van de provincie Zhejiang. De 

gedeputeerde geeft aan dat hij om de paar dagen steeds informeert naar de stand van zaken. 

Tijdens een laatste bericht dat hij kreeg, werd bevestigd dat de maskers voor eind volgende 

week zouden geleverd zijn. De gedeputeerde zegt dat hij hiervoor zijn hand niet in het vuur 

durft te steken. Dit wordt evenwel van dag tot dag door de provincie opgevolgd. Op vandaag 

wordt aan de gedeputeerde gezegd dat de noodzakelijke formaliteiten blijkbaar vervuld zijn. 

De gift van mondmaskers van de Chinese partners zou uiteindelijk volgende week in West-

Vlaanderen landen. Deze zullen dan in Sint-Kruis opgeslagen worden en door toedoen van de 

diensten van de gouverneur verspreid worden naar die instellingen die er het meest behoefte 

aan hebben. De kostprijs voor de provincie heeft enkel betrekking op de vervoerskosten en de 

inklaringskosten, maar het eigenlijke product moet niet door de provincie West-Vlaanderen 

worden betaald. Het gaat dus om een geschenk, een geschenk dat echter voor een groot deel 

een stuk vertraging heeft opgelopen bij de levering. De gedeputeerde zegt dat de provincie in 

blijde verwachting is om in de loop van deze maand de maskers uiteindelijk te kunnen 

toebedelen aan de instellingen die er het meest behoefte aan hebben.  

Wat betreft de economische maatregelen is het de ambitie van de deputatie om met een 

taskforce terzake, in de komende dagen, op het moment dat de lockdown voor een stuk 

wordt versoepeld, met een relanceplan te komen. Dit plan komt er naast de algemene 

maatregelen die de heer Bart Naeyaert heeft toegelicht en naast de solidariteitsmaatregelen 

waarvan de heer de Bethune een kort overzicht heeft gegeven. Wat betreft de prioriteiten in 

het domein van de economie zegt de gedeputeerde dat hij daar kort op kan antwoorden. Naar 

de prioritaire doelgroepen toe, die volgens de deputatie in eerste instantie, maar niet 

uitsluitend de aandacht verdienen, heeft de provincie een vijftal doelgroepen gedetecteerd. 

De gedeputeerde somt deze zonder prioritisering op: de zelfstandige detailhandel en 

restaurant- en cafésector (horeca), vervolgens de starters (dit zijn starters in alle sectoren: 

jonge landbouwers, jonge transporteurs, jongen BnB uitbaters, winkeliers, jonge industriëlen, 

creatieve bedrijfjes). Daar is in eerste instantie een probleem van financiële structuur. De 

ervaring heeft geleerd dat jonge bedrijven in veel gevallen onvoldoende gewapend zijn qua 

financiële structuur om dergelijke crisissen te kunnen overbruggen zegt de gedeputeerde. Het 

is helemaal niet de bedoeling van de provincie om de financiële maatregelen die op dat terrein 

door Vlaanderen worden genomen te gaan overdoen. Het gaat er volgens de gedeputeerden 

in eerste instantie op aankomen om aan de betrokken starters de weg te wijzen op welke 

manier zij hun crisismoment uiteindelijk kunnen overbruggen. Er vooral voor te zorgen dat de 

starters nadien hun financiële structuur op punt stellen zodat ze voor de toekomst 

weerbaarder worden. De starters blijven zeker en vast een prioritaire doelgroep voor de 

provincie. De derde sector zijn de industriële KMO’s. De gedeputeerde verwijst hierbij naar 

het betoog van de heer Anthony Dumarey over ondernemerschap in West-Vlaanderen. De 

gedeputeerde sluit zich aan bij het bedanken van mensen die in deze crisistijd inspanningen 
doen, om ook de ondernemers mee te nemen in dit verhaal. Zij nemen ook risico’s, niet alleen 

fysiek en sanitair, maar ook op vlak van hun bedrijf en hun rendabiliteit, zijnde hun 
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budgetten. De deputatie vestigt de aandacht op haar reeds bestaande politiek gericht op het 

ondersteunen van KMO’s op vlak van kennis, innovatie en ontwikkeling. De gedeputeerde wil 

voor een stuk de boodschap lanceren dat crisissen ook opportuniteiten zijn. Nu is het 

misschien het ideale moment om mits een goed aangepaste en onderbouwde ondersteuning, 

een aantal nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden te gaan verkennen. Dit om de doorstart 

te versnellen en te verbeteren.  

Waar de gedeputeerde niets over gehoord heeft, maar toch wil aankaarten zijn de problemen 

op de arbeidsmarkt. In het algemeen wordt verwacht dat ten gevolge van deze spijtige crisis, 

de oververhitte arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, waar men veel te weinig mensen vond om 

de vacatures in te vullen, wel eens versneld zou kunnen afkoelen. Dit betekent dat in de 

provincie West-Vlaanderen in vergelijking met voor de coronacrisis, een grote groep 

werkzoekenden aanwezig zal zijn. De provincie is op vandaag in gesprek met de VDAB om te 

kijken hoe in West-Vlaanderen een aantal specifieke acties kunnen ontwikkeld worden om de 

vaardigheden, de expertise en de kennis van werkzoekenden versneld bij te werken, 

zodoende dat hun kansen op de arbeidsmarkt zo snel mogelijk terug op peil komen. Dit niet 

alleen voor de werkzoekenden, maar ook voor diegenen die een job hebben en die ook een 

stuk aanpassing nodig hebben om hun job de komende jaren in goede omstandigheden te 

kunnen behouden. In de plannen van de provincie komen zeker en vast een aantal acties die 

betrekking hebben op de werknemerssituatie en de arbeidsmarkt in de provincie zegt de heer 

de Bethune.  

De gedeputeerde verwijst ook naar de inspanningen voor de sector van de KMO 

transporteurs. Er wordt een vrij grote ontwrichting van de logistieke markt in de periode na 

corona verwacht. Veel zal natuurlijk afhangen van de snelheid waarmee de economie terug 

opstart of de kans krijgt om op te starten. Heel veel bedrijven zitten ofwel zonder stock, ofwel 

met overdreven stocks. Heel veel transporteurs weten niet hoe ze dit precies zullen 

aanpakken. De provincie is samen met de POM intensief bezig om te kijken hoe de lokale 

kleinere transporteurs voor een stuk ondersteund kunnen worden, zodoende dat zij in een 

wat ontwrichte logistiek setting uiteindelijk hun plaats kunnen terug vinden en goed kunnen 

functioneren. Dat ze er dan ook voor kunnen zorgen dat hun toeleveranciers en klanten beter 

bediend zijn. Wat op zich dan weer een conditie is om een betere functionering van de 

industrie en dergelijke mogelijk te maken, aldus de heer de Bethune.  

De gedeputeerde zegt dat hij een poging heeft gedaan om de prioriteiten weer te geven. 

Solvabiliteit, digitale transformatie, innovatieve samenwerkingsverbanden, dit zijn maar 

enkele inhoudelijke prioriteiten die de provincie wil nastreven. Dit met maatregelen die op 

zeer korte termijn zouden worden genomen en die op een grote groep ondernemers 

betrekking zouden hebben. Het is niet de bedoeling zegt de gedeputeerde om heel specifieke 

puntige maatregelen voor een klein groep te gaan nemen. De bedoeling is om het economisch 

te bekijken. Hoe kan de provincie een zo grote mogelijke groep, binnen deze prioritaire 

doelgroepen bedienen. Als de provincie bijvoorbeeld solvabiliteitsacties opstelt voor starters, 

zal niets beletten dat een gevestigde winkelier die ook dezelfde problemen heeft, van 

hetzelfde mechanisme kan gebruik maken. Maar first things first zegt de heer de Bethune. In 

dit geval wordt gestart bij de startende ondernemers. De gedeputeerde meende te begrepen 

hebben dat dit voor de raadsleden een prioriteit is. De provincie tracht doordacht, snel en 

structureel te werken. De gedeputeerde denkt dat het in de komende maanden belangrijk is 

om bij machte te zijn om het geweer nu en dan van schouder te veranderen, dit in functie van 

problemen die zouden rijzen. Het zal een permanente monitoring vergen, de cel Data en 

Advies van de POM is in gereedheid gebracht. Dit wat betreft de economische maatregelen. 

De dienst Financiën zal dit doen op het vlak van de provinciale financiën. Ook op dat terrein 

probeert de provincie zich te wapenen, zodat de provincie in de komende maanden heel 

performant zal kunnen informeren over de stand van zaken, aldus de gedeputeerde. 

 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, betuigt vooreerst haar medeleven met de 

getroffenen en spreekt haar respect uit voor alle zorgverleners. Specifiek wil ze een hart 

onder de riem steken van de vele toeristische spelers die de provincie rijk is, de 

horecamensen, de toeleveranciers, de uitbaters van musea, parken, dierenparken, logies, 

jeugdverblijven, kampeerinstellingen, enzovoort. Het is voor hen, net zoals voor zovele 

anderen, een hele moeilijke periode. Het was schitterend weer tijdens de paasvakantie en die 
is volledig in het water gevallen. Ook nu genieten we verder van prachtige zomerdagen, maar 

veel zaken moeten gesloten blijven en moeten hopen op een mogelijke heropstart. Er is al 
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één en ander te doen geweest rond de heropstart aan de kust. Men heeft dit in de media 

kunnen volgen. Vanuit Westtoer is in het debat de boodschap gebracht dat verschillende 

pistes moeten worden onderzocht, waarbij ‘spreiden’ de boodschap wordt. Spreiden, niet 

alleen in de zin om met zijn allen naar het strand te trekken, maar ook om de groene regio’s 

te verkennen, wandelend of met de fiets. Het betekent ook spreiden in de tijd en niet met z’n 

allen op dezelfde dagen of momenten naar de kust te komen, maar bijvoorbeeld ook in het 

najaar. De hotels scharen zich achter deze oproep en volgens de vzw Kusthotels lopen de 

reservaties voor juli en augustus vlot binnen, onder voorwaarde dat een hotelverblijf op dat 

moment mogelijk zal zijn. 

Voor het toerisme zijn er heel wat uitdagingen. Westtoer heeft zes uitdagingen benoemd, 

meer bepaald monitoring, recreatie, ondersteunen van de ondernemers, goede campagnes 

voeren en tot slot de kust en de andere regio’s. 

Wat de monitoring betreft heeft het kenniscentrum van Westtoer, dat alom wordt 

gerespecteerd, in deze coronaperiode alle relevante data intens in kaart gebracht. Er is een 

inschatting gemaakt van het economisch verlies voor de periode midden maart tot midden 

juni. Dat zou een 750.000 euro bedragen. Uiteraard wordt ook de toestand van de 

overnachtingen opgevolgd. Men heeft vastgesteld dat de cijfers begin maart al sterk waren 

teruggevallen en dat men vanaf 13 maart op nul procent zat. Het kenniscentrum zal bij de 

herstart de evolutie van de cijfers op de voet volgen. Op vraag van de gouverneur levert het 

kenniscentrum ook cijfers aan de groep experts die de exitstrategie voorbereidt. De cijfers 

leren onder meer dat, wanneer alle groepen aan de kust van inwoners, tweedeverblijvers en 

verblijfs- en dagtoeristen worden samengeteld, er op een zomerse topdag aan de kust 

ongeveer 600.000 mensen aanwezig kunnen zijn. Een opmerkelijk cijfer komt ook van de 15 

vaste fietstellers. Er is nog nooit zoveel gefietst als in deze periode. Tijdens het paasweekend 

werd een verdriedubbeling van het aantal fietsers genoteerd in vergelijking met het 

paasweekend van 2019. 

Wat recreatie betreft, biedt het fietsnetwerk de mogelijkheid om op een zinvolle manier aan 

ontspanning te doen. Het heeft ook een positief effect op het fysieke en mentale welzijn. Ook 

de andere producten, zoals de wandelnetwerken en de klassieke fiets- en wandelroutes, laten 

zinvolle recreatieve tochten in de omgeving toe. Er wordt volop verder gewerkt aan de 

optimalisering van dit recreatieve aanbod. Met inbegrip van de Horizon 20-25-projecten, meer 

bepaald de uitkijkpunten, staan er 17 nieuwe producten op het programma voor 2020. 

Jammer genoeg kunnen hiervoor geen openingen worden georganiseerd en kan hiervoor ook 

niet de nodige aandacht worden gevraagd. Uitgesteld is niet verloren. Een specifiek project in 

functie van Horizon 20-25 is het ‘uitkijkpunt Westerpunt’ in De Panne. Samen met de lokale 

partners blijft men investeren in de toekomst, met initiatieven die na de crisis extra toeristen 

naar de West-Vlaamse bestemmingen kunnen lokken. 

Een belangrijk nieuw initiatief, dat in samenwerking met Toerisme Vlaanderen naar de andere 

provincies toe wordt ontwikkeld, is het versneld realiseren van de icoon-fietsroutes. Het gaat 

hier om lange-afstandsfietsroutes doorheen Vlaanderen. Dit netwerk speelt in op de noden 

van de internationale fietstoeristen. 

Wat de suggestie van mevrouw Schotte betreft in verband met de wandelnetwerken, en de 

vraag van de heer Tavernier, wijst mevrouw Lahaye-Battheu erop dat de inspanningen zullen 

worden opgevoerd om daar waar mogelijk de mini-wandelnetwerken te ontwikkelen. Ook het 

provinciale aanbod van wandelroutes wordt verder uitgebreid. De lokale besturen worden 

geadviseerd bij het ontwikkelen van lokale wandelroutes. De provincie volledig bedekken met 

wandelnetwerken blijft een moeilijk haalbare kaart. In eerste instantie is er de aanleg, maar 

daarnaast is er ook het beheren en onderhouden van de netwerken. Bovendien leent niet elk 

gebied zich tot een wandelnetwerk. In verstedelijkte gebieden is dit een stuk moeilijker en 

soms onmogelijk omwille van een gebrek aan goede en belevingsvolle kerk- en buurtwegen. 

De inspanningen worden echter opgedreven. 

Het ondersteunen van de ondernemers is een belangrijk hoofdstuk. De medewerkers hebben 

zich in een eerste fase toegespitst op het in kaart brengen van alle relevante info over de 

verschillende steunmaatregelen. Vanuit verschillende niveaus wordt heel veel beslist, maar 

voor de burger en de ondernemer is het niet altijd evident wie, wat, waar ondersteunt, en hoe 

men de steun moet bekomen. De medewerkers hebben daarom gekeken voor begeleiding bij 

het aanvragen van steunmaatregelen. Vooral over de toepassing van de hinderpremie van 

VLAIO zijn heel wat vragen binnengekomen. Ook de regiomanagers worden dagelijks met 
heel wat vragen en verhalen geconfronteerd van ondernemers die op het vlak van omzet met 

zware verliezen te maken krijgen. Dat was de eerste fase in de tijdlijn. De aandacht is nu 
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verschoven naar de maatregelen inzake hygiëne, social distancing en visitor management. 

Maatregelen hierrond zullen essentieel zijn bij de heropstart van de toeristische activiteiten. 

Hiervoor wordt een ‘expertise- en informatiecentrum Corona’ opgericht, om zo goed mogelijk 

op alle vragen vanuit de sector te kunnen antwoorden en de sector actief te begeleiden bij 

een reboot. Westtoer staat hiervoor in nauw contact met de verschillende logiessectoren en 

sectorfederaties, die elk voor hun sector nauwkeurige protocollen en draaiboeken hebben 

uitgeschreven om de heropstart van hun bedrijven te begeleiden. Er zijn zeer waardevolle 

voorstellen van de campingsector en van Horeca Vlaanderen en zelf was de provincie via het 

engagement in ‘Logeren in Vlaanderen’ betrokken bij de eerste voorstellen inzake heropening 

van gastenkamers en vakantiewoningen. De tekst werd via Toerisme Vlaanderen 

overgemaakt aan Vlaams minister Zuhal Demir. Zij pleegde hierover via videoconferentie 

overleg met de sector. 

Als derde luik voor de ondernemers wordt onderzocht op welke manier het provinciaal 

reglement voor toeristische impulsen het best kan inspelen op de noden van de toeristische 

ondernemers die het nodig hebben. Er wordt een bijkomende categorie ‘transitiesteun voor 

toeristische ondernemingen’ uitgewerkt. De steun gaat zich vooral richten op bijkomende 

maatregelen inzake hygiëne en social distancing, op het structureel aanpassen van het 

product, en op de communicatie die gepaard gaat met het opnieuw in de markt zetten van 

een toeristische onderneming. 

Het vierde item slaat op de campagnes. Deze crisis leidt tot nieuwe inzichten en unieke 

initiatieven. Op vraag van minister Demir, en onder de coördinatie van Toerisme Vlaanderen, 

is vanuit Westtoer en de andere provinciale organisaties voor toerisme, voor de eerste keer 

een gezamenlijk voorstel ontwikkeld onder de titel ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’. Onder 

impuls van Toerisme Brugge, konden ook de andere kunststeden zich in de voorstellen 

vinden. Het gaat om een uniek en onuitgegeven samenwerkingsverband tussen de vijf 

provincies, de vijf kunststeden, Toerisme Vlaanderen en ‘Logeren in Vlaanderen’, met een 

gezamenlijke inspanning van minstens anderhalf tot twee miljoen euro. Het is de bedoeling 

om een baanbrekende campagne te lanceren rond ‘Vakantie in eigen land’ en bij de 

consument een mind switch teweeg te brengen: ‘Wat je niet in de Provence of Toscane kan 

beleven, kan je misschien beleven in de Westhoek of Limburg. Wat je niet kan ontdekken in 

Barcelona of Dubrovnik, vind je zeker in Brugge of Antwerpen’. Wie een alternatief wil voor de 

Costas of de Turkse Riviera, kan ook genieten aan de Vlaamse kust.  

Het is verder de bedoeling om na de lockdown ook in te spelen op de behoefte van de 

consument om unieke plekken te beleven in Vlaanderen die onthaasting, groen en perspectief 

bieden. Ook wil men tegemoetkomen aan de noden van de Vlamingen om opnieuw met elkaar 

in contact te komen op familiaal vlak of met vriendengroepen. Dit alles is inbegrepen in 

‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’. Binnenkort wordt daarover meer informatie vrijgegeven. In het 

woordje ‘binnenkort’ zit echter de belangrijkste nuance, want er wordt verwacht dat de 

heropstart van het toerisme geleidelijk zal gebeuren, niet alles in één keer, en hiervoor 

moeten de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad worden afgewacht en gerespecteerd. 

De volgende uitdaging is de kust. Naast de overkoepelende Vlaamse campagne wordt er een 

specifieke campagne voorbereid, in samenspraak met de kustgemeenten, onder de noemer 

‘Welkom terug aan de kust’. Het quasi volledige beschikbare budget van de promotiepool kust 

2020 van ongeveer 1 miljoen euro zal voor deze campagne worden ingezet. Op vraag van de 

kustburgemeesters worden er voorstellen ontwikkeld om het kusttoerisme tijdens de zomer te 

organiseren. De voorstellen werden ondertussen besproken met de toeristische diensten. Ook 

is er een overleg gepland met het IKWV. De principes van het visitors management voor de 

kust, die nu al kunnen worden vooruitgeschoven, en die tevens al een antwoord bieden op de 

vragen van de heer De Mey, omvatten vooreerst dat alle doelgroepen in principe welkom zijn, 

zowel bewoners, tweedeverblijvers, verblijfs- en dagtoeristen. Hierbij staan veiligheid en 

social distancing voorop, naast het spreiden in tijd en ruimte. Dit betekent dat het 

samenbrengen van grote groepen bezoekers via events niet aan de orde is. Beleving van de 

zomer aan de kust zal anders zijn dan anders. Hierbij wordt de autonomie van de 

kustgemeenten maximaal gerespecteerd. Niet elke kustgemeente beschikt over hetzelfde 

strand en dezelfde faciliteiten. Er wordt ook gestreefd naar een duidelijke en eenduidige 

communicatie met de bezoekers, van wie ook het nodige respect en de nodige discipline 

wordt verwacht. 

Over deze principes wordt verder overleg gepleegd. Het overleg van Westtoer met de 
kustburgemeesters is gepland op woensdag 29 april. Er komt ook een overleg tussen de 

minister voor toerisme, de kustburgemeesters en Westtoer, dat zal plaatsvinden op maandag 
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11 mei. Of toerisme mogelijk zal zijn, hangt af van de Nationale Veiligheidsraad en de 

federale regering. Op basis van de gelekte voorbereidende nota van de expertengroep, is het 

duidelijk dat horeca en toerisme niet op de eerste plaats staan om op korte termijn weer op 

gang te komen. Men kan enkel hopen dat er binnen de maand zicht zal komen op de 

mogelijkheden voor de zomer aan de kust. Mocht de zomer aan de kust voorbijgaan, dan zal 

er worden gefocust op het najaar 2020 en het voorjaar 2021. Om de toekomst voor te 

bereiden start een werkgroep de werkzaamheden op om te komen tot een nieuw strategisch 

beleidsplan voor de Vlaamse kust. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe realiteit 

die is ontstaan sinds de Covid-19 crisis. 

Het laatste punt handelt over de specifieke accenten in de overige regio’s. Het gaat daarbij 

om de Westhoek, de Leiestreek en het Brugse Ommeland, waar de regioteams samenwerken 

aan de heropstart met de centrale diensten. Voor het Brugse Ommeland ligt de focus op 

unieke erfgoedplekken en worden een aantal nieuwe verhaallijnen ontwikkeld rond bossen, 

kastelen en kasteelparken. De Leiestreek zal het hebben over 101 Leiespots, met unieke 

adresjes om in eigen regio vakantie te beleven. Voor de Westhoek is er het Feniks-project, 

net opgestart op het moment dat het alweer moest sluiten. Het project zal opnieuw worden 

gelanceerd en er wordt bekeken of het met enkele maanden kan worden verlengd. 

Vanuit de N-VA-fractie werd de vraag gesteld naar personeel en het telewerken. Corona heeft 

een enorme impact op de organisatie en telewerken is het nieuwe normaal. In september 

2019 waren er binnen de provincie 43 medewerkers die aan telewerken deden. De 

omstandigheden en voorwaarden werden versoepeld. In oktober 2019 is het aantal 

telewerkers daarop gestegen naar 95. In februari 2020 waren er 100 telewerkers en in de 

maanden maart/april 434. Telewerken is de norm voor iedereen van wie de taken het toelaten 

en voor wie er de ICT-middelen toe heeft. Bovendien is er een team van, toevallig, zeven 

vrouwen die een luisterend oor hebben voor medewerkers die het moeilijker hebben in het 

kader van het telewerken. Het is voor mensen die van thuis uit werken vaak een balanceren 

tussen het werk, de kinderen in huis hebben en eventueel andere omstandigheden. Binnen 

het provinciebestuur wordt hier aandacht aan besteed en is er een luisterend oor. De ICT-

middelen zijn toereikend met onder andere de laptops met VPN-verbinding. In ieder geval is 

het de bedoeling om na deze crisis te bekijken waar eventueel kan worden bijgestuurd. De 

conclusie is dat op het vlak van telewerk een belangrijke stap is gezet en dat de organisatie 

vlot verloopt. 

In verband met de vragen van de Groen-fractie rond de geannuleerde startavonden, wordt de 

optie overwogen om eventueel ‘Fin de saison’-avonden te organiseren. Nu is het nog te vroeg 

om dit met zekerheid vast te leggen. De ‘Kustpas’ is geen initiatief van Westtoer maar een 

initiatief van de vzw Kustpas. Westtoer werkt hier weliswaar aan mee, maar mevrouw 

Lahaye-Battheu wijst erop dat zij de vraag hierover niet kan beantwoorden. De antwoorden 

op de vragen van de Sp.a-, CD&V- en Open Vld-fracties zitten in de uiteenzetting verwerkt. 

Daarop geeft de voorzitter, voor de verdere replieken van de deputatie, het woord aan de 

heer Jurgen Vanlerberghe. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt de kwalijke reputatie te hebben om het 

langst aan het woord te zijn en hij zal proberen om die reputatie in de huidige zitting naar het 

rijk der fabelen te verwijzen. 

Ook in zijn naam en in naam van zijn fractie betuigt hij het medeleven met alle West-Vlaamse 

families die door corona-leed zijn getroffen en in zeer bevreemdende omstandigheden 

afscheid hebben moeten nemen van een familielid. Dank gaat naar iedereen, hetzij in de zorg, 

hetzij in de veiligheidsdiensten, hetzij in de supermarkten, hetzij als telewerkende moeder, 

om hun beste beentje te blijven voorzetten en naar alle West-Vlamingen die zich strikt en 

rigoureus aan de veiligheidsvoorschriften houden. De voorschriften zijn nuttig en nodig, zelfs 

bij een gedeeltelijke versoepeling van de lockdown. Vandaag kon men lezen dat de 

oversterfte in de regio’s Kortrijk en Roeselare bij de hoogste van Vlaanderen liggen, wat 

betekent dat West-Vlaanderen ook bijzonder getroffen is. 

De heer Vanlerberghe wijst erop dat niet zoveel zaken binnen zijn bevoegdheid vallen. De 

echte economische issues bevinden zich bij de collega’s en daar is in voldoende mate op 

geantwoord. Het ICT-gedeelte van het telewerken valt onder zijn bevoegdheid en de provincie 

is er als organisatie in geslaagd om daar op een goede manier mee om te gaan. In de vorige 

legislatuur was de beslissing al genomen om over te schakelen op een laptop-organisatie, een 

investeringsbeslissing waarbij standaard desktopcomputers werden vervangen door laptops. 
Die operatie was eind vorig jaar ongeveer voltooid. Het heeft de organisatie in staat gesteld 

om zeer snel te schakelen. Ook de overstap naar Ofiice 365 was dit jaar gestart, wat toeliet 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/04/2020 

 

om supersnel over te schakelen op het gebruik van MS Teams. De onderliggende 

infrastructuur, waarmee de medewerkers kunnen inloggen op het provinciaal netwerk en op 

de servers terechtkunnen, kan de drukste momenten aan. Er is nog geen dag geweest, dat 

meer dan 50 procent van de bandbreedte moest worden benomen. Ondertussen zijn een 

aantal zaken geleerd. Er wordt versneld werk gemaakt van teleconferenties in grotere 

groepen, zodat je met 4 tot 5 personen in één vergadering vanuit een streekhuis of 

bijvoorbeeld het Boeverbos in debat kunt gaan met mensen die in Brussel zitten. Er zal in het 

kader van ‘het nieuwe werken’ ook aandacht gaan naar de kant ‘thuis’. Soms wordt 

vastgesteld dat de snelheid van internetverbindingen bij mensen thuis wat aan de lage kant 

is, om structureel telewerk op grote schaal blijvend in stand te houden. Daar is nog wat werk 

aan de winkel. 

Wat de ontwikkeling van Smart betreft, verwijst de heer Vanlerberghe naar de bespreking van 

het meerjarenplan van een half jaar terug. In het debat is toen nader verklaard waarom niet 

onmiddellijk veel middelen terug te vinden waren om met het provinciebestuur het voortouw 

te nemen in het Smart Region verhaal. Het existentiële debat over de provincies is destijds 

gevoerd, en de heer Vanlerberghe citeert uit een analyse van het Vlaams regeerakkoord door 

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: ‘De huidige onduidelijke toestand blijft 

bestaan, met een bestuursniveau dat zich overal en tot elke prijs wil bewijzen’. De huidige 

deputatie heeft het standpunt ingenomen om de provincie via het Smart Region verhaal niet 

tot elke prijs te willen bewijzen en zich overal tussen te wringen. 

Als beginnende gedeputeerde heeft de heer Vanlerberghe een soort verkenning gedaan en 

had hij de ambitie om op het vlak van Smart Region een aantal initiatieven te ontwikkelen 

met het provinciebestuur. Al gauw bleek dat zowel de West-Vlaamse Intercommunale, als 

Leiedal op dat vlak wat ambities hadden, en toen was het niet opportuun om de 

spreekwoordelijke hond in het kegelspel te willen zijn. De autonomie van die instanties werd 

gerespecteerd en er werd geen budget voor Smart Region voorzien. Limburg is de enige 

provincie die er op die manier mee omgaat. Dat heeft echter een specifieke reden. SLIM 

(Smart Region Limburg) zit op een behoorlijke smak geld, met een beginkapitaal van 35 

miljoen euro. Daarmee is een vennootschap naar publiek recht opgericht, waarvan de 

provincie en de lokale besturen aandeelhouders zijn. West-Vlaanderen heeft beslist om met 

dat geld, dat afkomstig was van het uittreden uit de intercommunales, anders om te gaan en 

het geld onder te brengen in economische streekfondsen. Die fondsen kunnen in de toekomst 

als hefboom dienen om Europese middelen in te zetten en kunnen een sterk multiplicerende 

factor zijn. Ze zullen ook een economische bestemming krijgen, waarvan een deel naar Smart 

zou kunnen gaan. Vandaar is er bij het provinciebestuur geen ambitie om op het vlak van 

Smart Region, ook niet in coronatijden, het voortouw te nemen. 

Wat de rol van de provinciale domeinen in de toekomst betreft, heeft de lockdown in eerste 

instantie bewezen dat de domeinen voor heel wat West-Vlamingen belangrijk zijn. De 

coronamaatregelen hebben tot een tijdelijke sluiting geleid, wat in de begindagen van de 

crisis even verwarring heeft gebracht. Dat was niet zo dramatisch, maar op bepaalde 

momenten was het in de domeinen wel heel druk. Ondertussen zou het voor iedereen 

zonneklaar moeten zijn dat er niet te veel West-Vlamingen zijn voor de provinciale domeinen, 

maar dat er te weinig robuuste groendomeinen zijn voor alle West-Vlamingen. De conclusie 

kan zijn om naar de toekomst toe komaf te maken met de status van de minst bedeelde 

provincie, als het om groengebieden gaat. Naar de zomer toe wordt een poging gedaan om de 

provinciale domeinen op een verstandige manier in te zetten. Dit alles onder voorbehoud van 

de richtlijnen die van bovenaf komen. Daarbij zal social distancing ongetwijfeld als het nieuwe 

normaal moeten worden beschouwd. Men zal hiermee rekening moeten houden bij het 

ontwikkelen van activiteiten in de domeinen. Grote evenementen zijn in belangrijke mate 

geschrapt of verplaatst en er wordt geïnvesteerd in een ‘social distancing proof’ aanbod in de 

domeinen. 

Wat de vraag betreft over het laten zakken van de toegangsprijzen, zou het een fout signaal 

zijn om iedereen naar de betalende domeinen te halen, om dan te moeten vaststellen dat de 

domeinen overvol geraken en de regels voor de social distancing niet kunnen worden 

gerespecteerd. Denken we maar aan de binnententoonstelling van het Zwin, de 

tentoonstelling Sea Change in Duinpanne en de smalle gangen tussen de bunkers in het 

Domein Raversyde. De kans zit er dan in dat binnen de kortste keren de domeinen weer 

moeten worden gesloten. 
Tot zover de korte termijn. Wat de langere termijn betreft, zal de economische relance 

ongetwijfeld de grootste uitdaging worden van iedereen die op één of andere manier in de 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/04/2020 

 

samenleving actief is. Men zou dan wel eens kunnen teruggrijpen naar John Maynard Keynes, 

de econoom die pleitte voor een sterke overheid. De heer Vanlerberghe hoopt ter zake een 

steentje te kunnen bijdragen door de overheidsinvesteringen die in het meerjarenplan zijn 

opgenomen, zoals het aanleggen van fietspaden, effectief zonder al te veel vertraging uit te 

voeren. In de komende weken wordt een tandje bijgezet om de 200 miljoen euro om te 

investeren in de fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen vast te klikken. Dat zal voornamelijk 

met Vlaams geld zijn, maar het doet er niet toe wie het geld uitgeeft of van waar het geld 

komt, want het wordt geïnvesteerd in de West-Vlaamse economie. 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt tevreden te zijn met het antwoord van mevrouw 

Lahaye-Battheu in verband met de toeristische sector. Ze is wat acties, ondernemen en 

plannen maken voor de komende weken en maanden betreft, het meeste concreet geweest 

van alle gedeputeerden. De toeristische sector is het zwaarst getroffen en leeft nog het meest 

in onzekerheid rond de heropstart. Een perspectief van opstart van het toerisme in West-

Vlaanderen ontbreekt. Ook is er geen indicatie wanneer mensen terug in grotere mate en 

vanop grotere afstand uit hun kot zullen mogen komen. De horeca is aan het toerisme 

gekoppeld want wanneer mensen uit hun kot mogen komen, moeten ze ook iets kunnen 

doen. Een glas drinken en een taartje eten hoort daar vaak bij. De beleving van een uitstap 

naar de kust zal met een gesloten horeca anders zijn. De vraag is of er voor die zwaar 

getroffen sector al enig vooruitzicht kan worden geboden. In de uitzending van Villa Politica 

werd Hemelvaart door een kustburgemeester naar voor geschoven als datum van heropening 

van de horeca. Dat zou binnen vier weken zijn, op donderdag 21 mei. Men mag de sector 

echter niets wijsmaken. 

De heer Aernoudt wijst erop dat mevrouw Lahaye-Battheu er in haar tussenkomst rekening 

mee hield dat, net als de paasvakantie, eventueel zelfs de volledige zomervakantie op 

toeristisch vlak zou kunnen verloren gaan. Daaraan is ook de horeca gekoppeld. De heer 

Aernoudt vraagt of de datum van 21 mei een realistisch scenario is voor heropening van de 

horeca, of een deel ervan, en of het niet mogelijk zou zijn om de horeca alvast in open lucht, 

eerdere dan binnen, te laten starten. 

Over de organisatie van het toerisme aan de kust is er de laatste weken al heel wat inkt 

gevloeid. Er was een voorstel van invoering van strandpasjes en er was de redenering dat er, 

mits spreiding, plaats genoeg zou zijn op het strand. De heer Aernoudt zegt te kunnen 

bevestigen dat er op topdagen aan de kust tussen de badplaatsen veel stroken zijn waar men 

nauwelijks iemand ziet. De provincie stapt uitdrukkelijk mee in het scenario van de spreiding 

aan de kust. De vraag is aan welke modaliteiten de gedeputeerde denkt om dat te faciliteren. 

Er dient zich immers een groot mobiliteitsprobleem aan. De mensen moeten ter plaatse 

geraken en ze moeten er ook kunnen parkeren. Op die bepaalde plaatsen zijn de faciliteiten 

eerder beperkt. Er werd gealludeerd op de samenwerking met de kustreddingsdienst, want de 

veiligheid van wie in het water gaat staat voorop. Mobiliteit en faciliteiten bieden op de 

stroken kust, die weinig worden gebruikt, is ook belangrijk. De vraag is hoe Westtoer hiermee 

denkt om te gaan. 

In de mediastorm rond de communicatie van de kustburgemeesters is er vanuit de deputatie 

geen reactie gekomen. Het provinciebestuur is voor de kust een grote belanghebbende en 

investeerder. De provincie zal dit in de toekomst blijven doen en zal via een 

publiciteitscampagne het imago van de kust versterken. De heer Aernoudt zegt dat hij zich 

hierover wat zorgen maakt, want vandaag is in de krant Le Monde een artikel verschenen met 

als titel, en de heer Aernoudt citeert: ‘En Belgique Ostende envisage de fermer sa plage au 

simple touriste de passage. Le maire de la ville flamande propose de réserver son littoral aux 

résidents et clients des hotels’ (In Oostende in België denkt men aan het sluiten van het 

strand voor de simpele dagjestoerist. De burgemeester van de Vlaamse stad wil zijn kust 

voorbehouden voor inwoners en hotelgasten.) Het artikel en de teneur ervan is voor de heer 

Aernoudt een bevestiging van zijn vrees dat dit soort uitschuivers heel beschadigend zijn voor 

het gastvrije imago van de kust. De vraag is dan ook hoeveel mediacampagnes de West-

Vlaming zal moeten financieren, om deze imagoschade te compenseren. Mevrouw Lahaye-

Battheu is bij de visievorming van de kustburgemeesters aanwezig en de heer Aernoudt 

vraagt om dit in de toekomst mee te helpen vermijden. 

Een laatste punt is dat er niet alleen wordt gedacht aan spreiding aan de kust, maar ook aan 

spreiding over de hele provincie. Dat is een lumineus en prima idee. In het verleden is er 

genoeg op aangedrongen om niet alleen op de kust, maar ook op het hinterland in te zetten. 
Het zijn uitgelezen kansen om op een provinciebrede spreiding in te zetten. Vraag is wat de 

visie van Westtoer is om dit beleid uit te rollen. Misschien kan daarvoor een trekkingsrecht in 
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gebruik worden genomen, om vanuit de provincie lokale initiatieven te steunen om mensen te 

laten genieten in eigen gemeente. 

Mevrouw Lies Laridon, CD&V-raadslid, zegt ervoor te willen pleiten om, wat het toerisme aan 

de kust betreft en het spreiden in de ruimte, ook de gemeenten van het hinterland van de 

kust daarbij te betrekken. 

Mevrouw Lahaye-Battheu verwijst naar het overleg met de kustburgemeesters, maar het zou 

best zijn om de gemeenten van het hinterland, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de 

spreiding van de mensen aan de kust, daar ook bij te betrekken. 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat starters zich in coronatijden in 

een penibele situatie bevinden. De heer Dumarey heeft in dat verband aan de heer de 

Bethune gevraagd of de deputatie bereid was om bij de doorstart een vorm van 

steunverlening te voorzien. Het antwoord daarop was positief. De heer de Bethune sluit de 

starters zeer nauw in het hart, vermits hij ook goed beseft hoe belangrijk ze zijn voor de 

West-Vlaamse economie. De vorm van de steunverlening noemt de gedeputeerde een vorm 

van solvabiliteitsactie. Mevrouw Vanryckeghem vraagt of de heer de Bethune wat concreter 

op de steun kan ingaan en meer informatie kan bezorgen. 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wijst erop dat de heer de Bethune heeft aangegeven dat 

de provinciale diensten een prognose zullen maken van de coronaweerslag op de 

exploitatieontvangsten anno 2020. De provincie zal als bedrijf in de malaise delen. Denk 

daarbij aan de inkomsten van het Zwin, enzovoort, enzovoort. De N-VA-fractie vraagt om de 

prognose te maken op actieniveau van de BBC. De heer Coupillie dankt de heer de Bethune 

om deze info ASAP te geven. Het is echter ongepast dat bedrijven die door de crisis worden 

geraakt, provinciale belastingen moeten betalen voor een periode waarin ze inactief moeten 

toezien. De gedeputeerde wil hier geen debat over houden, of van gedachten over wisselen in 

de verenigde commissies. Misschien kan hij nog op zijn stappen terugkeren. 

Mevrouw Lahaye-Battheu wijst erop dat de vragen van de heer Aernoudt in feite gericht 

moeten worden aan andere instanties. Wat betreft de timing van de heropstart van het 

toerisme en de horeca is de deputatie niet bevoegd. Het is uitkijken naar de beslissingen van 

de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering. Men kan enkel hopen dat er vlug zicht 

komt op de mogelijkheden van de zomer aan de kust. Mocht de zomer aan de kust 

voorbijgaan, dan zal er worden gefocust op het najaar 2020 en het voorjaar 2021. 

Wat de spreiding en de extra strandzones betreft, is er verwezen naar de kustreddingsdienst, 

die het aspect veiligheid onder de aandacht heeft gebracht. Als dit op tafel ligt, wordt dit 

samen met het IKWV bekeken. Er wordt niets uitgesloten, maar het is zaak om goed samen 

te werken met ieder die bevoegd is. 

Wat de communicatie betreft en het laten uitschijnen van de afwezigheid van Westtoer in de 

communicatie, wil mevrouw Lahaye-Battheu de puntjes op de i zetten. Westtoer heeft op 

vraag, eerst van de schrijvende pers, daarna van de televisie, in het paasweekend het debat 

geopend met een voorzichtige boodschap: ‘Wij staan klaar van zodra het mogelijk is’. De 

bedoeling was te kijken op welke manier men geleidelijk aan zou kunnen heropstarten, met 

aandacht voor spreiding in tijd en ruimte. Dat was op Paasmaandag en op de dinsdag na 

Pasen. Daarna is een debat gestart tussen de kustburgemeesters. De ideeën waren heel 

verschillend. Westtoer heeft ervoor gekozen om daarop niet in de pers te reageren, maar zijn 

volle medewerking te verlenen aan de vergaderring van de kustburgemeesters. Deze 

vergadering vond plaats op vrijdag 17 april. Daarbij heeft men de neuzen in dezelfde richting 

gezet en heeft men uitdrukkelijk verwezen naar de kunde van Westtoer om de mogelijk pistes 

van relance te helpen onderzoeken. Het is heel belangrijk dat er volgende week woensdag in 

het overleg van de kustburgemeesters en Westtoer tot een consensus wordt gekomen. Op 11 

mei wordt dan samen met de minister vergaderd. Mevrouw Lahaye-Battheu vraagt aan de 

raad om voor beide vergaderingen het vertrouwen te geven om tot een oplossing te komen 

en het is te gevaarlijk om daar in de actuele raad verder uitspraken over te doen. 

Op de vraag van mevrouw Laridon beaamt mevrouw Lahaye-Battheu dat het hinterland niet 

mag worden vergeten. Dat besef is er en Westtoer zal ook hier ten volle op inzetten. 

De heer de Bethune dankt de collega’s voor de vragen en zegt dat hij samen met mevrouw 

Vanryckeghem een believer is in de startups in de provincie. Starters zijn niet de ruggengraat, 

maar het merg van de economie. Ze moeten worden gekoesterd. Door de coronacrisis zijn 

veel starters in een slechte financiële situatie beland. Men noemt dit een 

solvabiliteits/liquiditeits-probleem. Indien men hier niet op toeziet, kan dit wel eens het einde 
betekenen van veel bedrijven. De provincie heeft, in het kader van het relanceplan van 3 mei, 

op het oog om een grote campagne te brengen tot het checken van de situatie van de 
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solvabiliteit van starters en maximaal aan starters de kans te geven om deze oefening te 

doen. Ook wordt ervoor gezorgd dat starters worden opgevangen en, waar nodig, deskundige 

begeleiding krijgen van de beste experten. Dit wordt op heel korte termijn gerealiseerd. Er 

zijn heel wat maatregelen in België om starters te steunen, maar de starters kennen ze niet. 

Ook kennis over een reorganisatie en mogelijkheden van discussie met de banken hebben de 

starters niet. Het is dan ook de eerste ambitie van de deputatie om de starters de kans te 

geven om een beroep te doen op de deskundige experten. 

Wat de vraag van de heer Coupillie betreft, wijst de heer de Bethune erop dat de provincie 

zeer ernstig met de financiën omgaat en ervoor zal zorgen dat er, op het vlak van de 

autofinancieringsmarge, op het einde van de rit positief wordt geëindigd. De heer de Bethune 

geeft aan geen glazen bol te hebben, maar de provincie zal de toestand monitoren. Het gros 

van de ondernemingen betaalt per jaar 108 euro aan provinciale ondernemerstaks. Dat is iets 

meer dan 1,7 euro per week. Pro rato temporis zou hierop een vrijstelling moeten komen. De 

vraag is dan of de provincie aan die ondernemingen 16 euro moet uitkeren. Dat is niet 

ernstig. Er is de wil om dit te bespreken en de heer de Bethune geeft aan niets te willen 

opleggen, maar hij zegt persoonlijk de voorkeur te willen geven aan andere maatregelen. De 

16 euro betekent weinig of niets in hoofde van de individuele onderneming. Ook degenen die 

het absoluut niet, of veel minder nodig hebben, zouden het bedrag ontvangen. Als dan 

100.000 mensen 1,7 euro betalen, dan wordt het wel interessant. Het zijn kleine belastingen, 

maar door het feit dat men op een grote groep een beroep kan doen om de belasting te 

betalen, krijgt men een relevant budget, waarmee men relevante acties kan opzetten. Als 

men dit niet doet, kunnen er ook geen campagnes worden opgezet rond toerisme en starters. 

De provincie kan zich dan terugplooien op het verminderen en afschaffen van de eigen 

investeringen en uiteindelijk wegkwijnen in onwetendheid en onbenulligheid. Formuleert de 

raad een voorstel in die zin, dan zal dat ernstig worden bekeken. De heer de Bethune wijst 

erop de eerlijkheid te hebben om duidelijk te zeggen dat hij niet gelooft in dergelijke lineaire 

maatregelen over zeer kleine bedragen. 

De heer Pillaert, fractieleider N-VA dankt de gedeputeerden voor de omstandige uitleg en 

wijst erop dat iedereen het eens is om de mensen uit de vuurlinie te bedanken. Er was het 

voorstel om de begrotingsbesprekingen vooraf te houden. De heer de Bethune is hierop niet 

ingegaan en de bespreking is naar het bureau verwezen. De N-VA-fractie is ervan overtuigd 

dat er nog budgetten beschikbaar zijn die in de relance van de economie kunnen worden 

gestoken en dat die uit het budget te halen zijn. 

De heer de Bethune verwijst, voor wat een geactualiseerd meerjarenplan in functie van de 

corona-impact betreft, naar het debat dat daarover in juni is gepland. Rond het relanceplan 

zelf kan een verenigde commissie worden georganiseerd. 

Mevrouw Schotte, fractieleider Groen, geeft aan dat de provincie misschien iets vroeger de 

coördinatie in verband met het voorzien van mondmaskers voor de gemeenten had moeten 

opnemen. Wat de budgetcontrole in juni betreft, hoopt mevrouw Schotte dat de fracties daar 

voldoende bij betrokken zullen worden en dat dit een transparant gebeuren zal zijn. De 

Groen-fractie is het eens met het principe van de solidariteit, en mevrouw Schotte maakt van 

de gelegenheid gebruik om het personeel van de zorgcentra te bedanken en specifiek het 

woonzorgcentrum Westervier. In het kader van de economische maatregelen, staat de fractie 

achter het relanceplan en gaat de fractie akkoord met een gericht en niet versnipperd plan. 

Ze verwijst tevens naar de vraag van de heer Lodewyckx of de raad van Westtoer nog zal 

vergaderen om de aangegeven maatregelen in detail te bespreken. 

Het doet de Groen-fractie plezier dat er inspanningen worden gedaan voor de 

wandelnetwerken. Misschien kan worden bekeken om hierbij samen te werken met de 

gemeenten. Ook de trage wegen zouden kunnen gerevitaliseerd worden en vooral in 

stedelijke gebieden is het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om te wandelen en 

dat er groenvoorzieningen zijn. Wat telewerken betreft is het wat jammer dat de huidige 

omstandigheden nodig waren, om het telewerken als het nieuwe normaal te gaan zien. De 

fractie hoopt dat telewerken in de toekomst een vaste waarde wordt. Ook staat de fractie 

achter het uitbreiden van de fietsinfrastructuur en de provinciale domeinen. 

De heer Buyse, fractieleider Vlaams Belang, wijst erop dat de subsidie van de provincie naar 

het IKWV toe in orde is. Vanuit de Vlaamse overheid, die ook haar duit in het zakje zou doen, 

is er blijkbaar geen contact. De heer Buyse vraagt of mevrouw Lahaye-Battheu hier meer 

informatie kan over bezorgen. 
Mevrouw Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt te kijken naar de N-VA -fractie en wijst erop 

dat men voor de kustreddingsdienst eventueel eens moet aankloppen bij minister Demir. 
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De heer Simon Bekaert, fractieleider Sp.a, zegt dat het een goede zaak is dat de extra 

financiële impulsen, die vanuit de provincie zullen uitgaan, gaan naar een extra financiering 

van organisaties en structuren die nuttig en noodzakelijk werk te velde doen. Op die manier 

komt het geld, in een systeem gebaseerd op solidariteit, terecht waar men het nodig heeft. 

De heer Anthony Dumarey, fractieleider Open Vld, zegt blij te zijn dat de deputatie op korte 

termijn een aantal concrete acties wil realiseren. Het is goed om vast te stellen dat de lokale 

besturen ondersteund zullen worden met een trekkingsrecht van één euro per inwoner per 

gemeente voor mondmaskers en een bijkomende euro voor extra beleving in de gemeenten. 

Het zijn concrete tools, waarmee lokale besturen aan de slag kunnen. De heer Dumarey is 

ook tevreden met het antwoord op zijn vraag naar steun voor het West-Vlaams 

ondernemerschap en het feit dat de deputatie hier werk wil van maken. Dank ook aan de 

gedeputeerde en Westtoer om tijdens de zomer voor voldoende recreatie te zorgen in eigen 

regio. Tot slot wijst hij erop dat de vorige en huidige deputatie puik werk hebben geleverd om 

van de provincie een laptop-organisatie te maken, waarvan men vandaag de vruchten plukt. 

Mevrouw Els Kindt, fractieleider CD&V, zegt dat er een nieuwe naam is ontstaan voor de 

deputatie, namelijk ‘de taskforce’. De taskforce is goed op dreef. We werken verder van thuis 

uit en op een veilige manier, de ode aan de ondernemer is ook een ode aan de werknemer en 

we willen op vakantie in eigen land, waarbij West-Vlaanderen de provincie is met de kust, 

maar evengoed met een hinterland dat de moeite waard is. De rode draad door dit alles is 

een goede communicatie naar de West-Vlamingen toe. 

 

*** 

 

Agendapunt 2 Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement 

van de provincieraad 

 

We hebben een plaatsvervangende secretaris nl. de heer Simon Bekaert wegens de 

coronamaatregelen.  

 

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 2. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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, in het bijzonder artikel 40; 

- het huishoudelijk reglement van de provincieraad van 28 maart 2019; 

- de getroffen maatregelen om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan; 

- het voorstel van gedeputeerde Bart Naeyaert 

- na beraadslaging 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Artikel 7, eerste lid, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt 

aangevuld met de volgende zin: “In buitengewone omstandigheden overeenkomstig artikel 19 

van het provinciedecreet, kan het bureau op vraag van de voorzitter, en mits akkoord van de 

meerderheid van de leden om deel te nemen, op afstand vergaderen via een systeem van 

teleconferentie.”. 

 

 Artikel 7, derde lid, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt aangevuld 

met de volgende zin: “Indien het bureau op afstand vergadert via een systeem van 

teleconferentie gebeurt de vaststelling van de aanwezigen via naamafroeping.”. 

 

Art. 2: Artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt aangevuld met 

een vijfde lid dat luidt als volgt: “In buitengewone omstandigheden overeenkomstig artikel 19 

van het provinciedecreet, kunnen de commissies op vraag van de voorzitter van de 

provincieraad of de voorzitter van de commissie, en mits akkoord van de meerderheid van de 

leden om deel te nemen, op afstand vergaderen via een systeem van teleconferentie.”. 

 

 Artikel 26 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt aangevuld met de 

volgende zin: “Indien de commissies op afstand vergaderen via een systeem van 

teleconferentie gebeurt de vaststelling van de aanwezigen via naamafroeping.”. 

 

Art. 3: Artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt aangevuld met 

een derde lid dat luidt als volgt: “In buitengewone omstandigheden overeenkomstig artikel 19 

van het provinciedecreet, kan de provincieraad op vraag van de voorzitter, en mits akkoord 

van de meerderheid van de leden om deel te nemen, op afstand vergaderen via een systeem 

van teleconferentie.”. 

 

 Artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt aangevuld met een 

vierde lid dat luidt als volgt: “Indien de provincieraad op afstand vergadert via een systeem 

van teleconferentie gebeurt de vaststelling van de aanwezigen via naamafroeping.”. 

 

Art. 4: In artikel 46, eerste lid, eerste zin, van het huishoudelijk reglement van de 

provincieraad worden de woorden “de mechanisch uitgebrachte naamstemming via het” 

vervangen door de woorden “een elektronisch”. 

 

 In artikel 46, tweede lid, tweede zin, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 

worden de woorden “via hetzelfde stemsysteem zoals bij de openbare stemming dat in dit 

geval” vervangen door de woorden “door middel van een elektronisch stemsysteem dat”. 

 

Art. 5: Dit besluit treedt in werking op 3 april 2020. 

 

 

*** 
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Agendapunt 3 Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter 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 3. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 26 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 7 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant, De Poorter en Vansteenkiste. 

  

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet; 

- 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 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van het centraal kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-

Vlaanderen; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden 

in Pervijze goedgekeurd door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 19 

februari 2020; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden 

werd als volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden 

dient bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden 

bevat een batig exploitatiesaldo van 19.389,53 euro;  

- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2019 

van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden; 

- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze met een batig exploitatiesaldo van 

19.389,53 euro. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 

Troosteres der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 4 Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek H. Amandus in 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 4. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 26 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 7 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, , Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant, De Poorter en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet; 

- 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; 
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- het overleg van 7 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-

Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus werd goedgekeurd door 

de kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 2020; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus als volgt werd 

vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus dient bekeken te 

worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk een batig 

exploitatiesaldo bevat van 1.359,99 euro;  

- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2019 

van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

Heilige Amandus in Kortrijk met een batig exploitatiesaldo van 1.359,99 euro. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Heilige 

Amandus in Kortrijk, aan de provinciegouverneur en aan het provinciebestuur van Oost-

Vlaanderen. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 5 Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. 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 5. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 26 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 7 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant, De Poorter en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet; 

- 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 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-

Vlaanderen; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena goedgekeurd 

door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 2020; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 

werd als volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena dient 

bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019 en de 

goedgekeurde budgetwijziging 2019; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 

bevat een batig exploitatiesaldo van 11.897,39 euro en een negatief investeringssaldo van 

2.000,00 euro; 

- dat de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in 2020 een budgetwijziging dient 

op te maken zodat het tekort op het investeringsbudget van 2.000,00 euro, dat in 2019 

werd geboekt, zal worden weggewerkt;  

- dat een gedeelte van de totale investeringstoelage dat voorzien is in het meerjarenplan 

2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena zal worden bestemd om 

de aankoop van de zilveren evangeliekaft te kunnen bekostigen;  

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

HH. Konstantijn en Helena in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 11.897,39 euro en 

een negatief investeringssaldo van 2.000,00 euro.  

 

Artikel 2: 

De orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena dient in 2020 een budgetwijziging op te 

maken zodat het tekort op het investeringsbudget van 2.000,00 euro, dat in 2019 werd 

geboekt, zal worden weggewerkt. Een gedeelte van de totale investeringstoelage dat voorzien 

is in het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 

zal bijgevolg worden bestemd om de aankoop van de zilveren evangeliekaft te kunnen 

bekostigen.  

 

Artikel 3: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn 

en Helena in Brugge en aan de provinciegouverneur. 

 

*** 
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Agendapunt 6 Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter 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 26 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 8 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en 

Tavernier. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet; 

- 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 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-

Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios werd 

goedgekeurd door de kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 19 

februari 2020; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 

Oostende als volgt werd vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios dient 

bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 

Oostende een batig exploitatiesaldo bevat van 12.656,29 euro;  

- dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2019 

van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende; 
- het voorstel van de deputatie; 

 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/04/2020 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

HH. Kyrillos en Methodios in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 12.656,29 euro. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 

Methodios in Oostende en aan de provinciegouverneur. 

 

*** 

 

 

Agendapunt 7 Advies geven over de jaarrekening 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 7. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 26 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 8 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, De Poorter, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en 

Tavernier. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen 

ingevolge artikel 229 van dit decreet; 

- 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; 
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- het overleg van 7 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van het centraal kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-

Vlaanderen; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende 

goedgekeurd door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 

2020; 

- de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende 

werd als volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 

Oostende dient bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019 en 

de goedgekeurde budgetwijziging 2019; 

- dat de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 

Oostende een batig exploitatiesaldo bevat van 4.052,21 euro;  

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

H. Johannes de Theoloog in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 4.052,21 euro. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 

Theoloog in Oostende en aan de provinciegouverneur. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 8 Advies geven over de jaarrekening 2019 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 8. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 23 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen bij 8 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, De 

Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, 

Strobbe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en 

Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant, Bruynooghe, De Poorter, Van Meirhaeghe en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, Tavernier en 

Vandenbrande. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de comités van de 

islamitische geloofsgemeenschappen ingevolge artikel 272 van dit decreet; 

- 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 14 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen 

en de afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem; 

- de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah goedgekeurd door 

het comité en ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 2020; 

- de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah werd als volgt 

vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah dient bekeken te 

worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019; 

- de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah bevat een batig 

exploitatiesaldo van 8.009,59 euro en een batig investeringssaldo van 518,92 euro;  

- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2019 

van de  islamitische geloofsgemeenschap Assounah; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem met een batig exploitatiesaldo van 8.009,59 

euro en een batig investeringssaldo van 518,92. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem en aan de provinciegouverneur. 

 

*** 

 

Agendapunt 9 Advies geven over de jaarrekening 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 27 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 7 

onthoudingen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 

Naeyaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Vanbrabant en De Poorter. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Coupillie, Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen 

ingevolge artikel 78 van dit decreet; 

- 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 3 februari 2020 tussen de afvaardiging van de provincie 

West-Vlaanderen en de afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 

- de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator goedgekeurd door de 

kathedrale kerkraad en ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 2020; 

- dat de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge als volgt 

werd vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator dient bekeken te 

worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2019 en de goedgekeurde 

budgetwijziging 2019; 

- dat de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge een batig 

exploitatiesaldo van 26.106,49 euro en een batig investeringssaldo bevat van 12.642,70 

euro;  

- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2019 

van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 26.106,49 euro en een 

batig investeringssaldo van  12.642,70 euro. 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge en aan de provinciegouverneur. 

 

 

 

 

*** 
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Agendapunt 10 Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en het steunpunt Groene Zorg 2020 - 2025 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Mevrouw Els Kindt, fractievoorzitter CD&V, in coronatijden wordt het meer en meer duidelijk 

dat vertoeven in de buitenlucht één van de manieren is om mentaal gezond te blijven. We 

genieten dan ook massaal van ons mooie platteland en komen tot rust en beweging. De link 

met zorgboerderijen is vlug gelegd. Men laat mensen zinvol bezig zijn, binnen hun 

mogelijkheden. Ze komen in contact met planten en dieren. Ze verblijven in een groene 

omgeving.  

In tijden waar de knelpunten van de zorg overduidelijk zijn en de eenzaamheid en de nood 

aan structuur naar boven komen, is het de mogelijkheid om te kunnen samenwerken met 

zorgboerderijen niet evident. De dienstverlenende organisatie steunpunt Groene zorg is een 

uitgelezen partner om in die samenwerking de kwaliteit te kunnen bewaken. 

 

Onze fractie is preuts op deze organisatie en staat volledig achter deze subsidie, groene zorg 

is volledig coronaproof.  

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A,  ze vinden de groene zorg een prachtig 

initiatief. De vraag naar zorgboerderijen blijft zeer groot. Deze formule heeft zijn nut 

bewezen. De waardering voor de inzet van die zorgverleners mag zeker bedankt worden via 

een subsidie vanuit landbouw. 

Ook Vlaanderen doet dit. De inzet van een halftime vti binnen West-Vlaanderen is een zeer 

goeie verbintenis van de groene zorg voor deze subsidie.  

Hoe wordt die opvolging gedaan van die groene zorg? Kunnen er rapporten besproken worden 

in de commissies? 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, heeft inderdaad gezegd om de coördinator eens uit te 

nodigen. Het bezoek is iets moeilijker omdat je maar één bepaalde persoon hebt op één 

bepaalde plek. Misschien is iemand vragen naar de commissie iets makkelijker. In deze tijden 

zal dit voorlopig eventjes niet gaan. 

 

Via de vergaderchat is thuis iedereen goed ingelicht.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

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

(vaststellen van provinciale reglementen) 
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 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige 

subsidies (artikel 4); 

 het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de 

controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers; 

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

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Steunpunt Groene Zorg 

vzw 2020-2025 als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 11 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure 

(openbare procedure) betreffende de opdracht voor werken: Meulebeke - aanleg 

van fietsinfrastructuur en rioleringen langs de Pittemstraat  

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen Raadslid, is in de commissie tussengekomen wat betreft de 

bomen langs het fietspad, het rooien enz. Het is van de weinige keren dat hij met een goed 

gevoel naar huis ging, in die zin dat de gedeputeerde Vanlerberghe toegaf dat er in dergelijke 

dossiers kansen gemist worden.  

Hij is tevreden dat die aankondiging hier is, men zal nog kijken hoe dit in de praktijk wordt 

omgezet. Het is al goed dat de intentie er is om dit soort dossiers in dit soort heraanleg 

integraler te bekijken. De provincie profileert zich graag als kennispartner voor de 

gemeentebesturen.  Als de gemeentes keuzes maken, dat het provinciale beleid eigenlijk een 

meerwaarde zou kunnen betekenen, dat de provincie meer zicht op heeft, dan is het logisch 

om dergelijke dossiers door de provincie aan te grijpen en de gemeenten bij te staan.  

Hij hoopt dat de intentie waarheid wordt. Hij vraagt nog even aan de gedeputeerde 

Vanlerberghe of er naast de intentie voor de toekomst ook sreening is gebeurd. Men kan 

moeilijk op het einde van een dossier dit doen. Hij begrijpt dit maar hij hoopt dat we dit niet 

lang meer moeten zeggen. De lopende dossiers screenen op oppurtiniteiten lijkt toch zinvol.  

De heer Kristof Pillaert, wat als….het is een tv programma maar hier kan het werkelijkheid 

worden,  dat in Meulebeke het meerjarenplan niet wordt goedgekeurd, is daar al rekening 

mee gehouden?  

 

De heer Simon Bekaert, denkt dat dit dossier en de subsidie die hier wordt voorzien, is een 

grote geste van de provincie naar Meulebeke toe.  Normaal komt dit maar pas in de 

provincieraad als alle stukjes worden verworven.  Hier gaat men iets sneller. Het is in het 

belang van de inwoners van Meulebeke, provincie neemt zijn verantwoordelijkheid. De vraag 

is of het gemeentebestuur van Meulebeke zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Op vandaag is 

Meulebeke de enige gemeente in Vlaanderen die geen meerjarenplan heeft. We moeten 

opletten dat ook andere gemeenten niet in de wachtrij blijven staan. Men gaat dit 

goedkeuren, in het belang van de inwoners. Dit kan geen vrijgeleide zijn voor jaren ver. Het 

dossier moet snel vooruit gaan en Meulebeke moet zijn verantwoordelijkheid nemen.  

 

Gedeputeerde Vanlerberghe, maakt zich sterk dat het excuus van het dossier in de laatste 

fase zat niet meer veel moet gebruiken. Men heeft een aantal dossiers die in de ontwerpfase 

zitten, deze hebben we gescreend. Hieruit hebben we geleerd dat we de gemiste kansen in de 
toekomst kunnen grijpen. Het klopt als we zelf de initiatiefnemer zijn of minstens de 

belangrijkste financierder, dat we voldoende assertief moeten zijn om een aantal zaken door 
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te drukken. Soms moet men tegen de zin mensen gelukkig maken. Wat het meerjarenplan 

van Meulebeke betreft,  is de gedeputeerde zich hiervan bewust. Men doet hier nu een geste. 

Andere lokale besturen zullen niet het slachtoffer zijn. De middelen worden vastgelegd op het 

ogenblik van de gunning. Zonder meerjarenplan is er geen gunning mogelijk op het niveau 

van de gemeente, dus zal men ook geen middelen reserveren voor dit project. Er blijft dan 

niemand in de wachtrij staan.  

Hij hoopt dat het dossier niet te lang moet aanslepen want we verwachten de 

omgevingsvergunning in juni. Het zou jammer zijn als dit te lang zou aanslepen. Dit betekent 

dat men ook binnen de twee jaar aan de slag moet. Indien dit niet gebeurt, duurt het meestal 

langer. Men hoeft nog niet vooruit te lopen. We zijn nog geen zomer. We zijn nog geen twee 

jaar na de zomer en hij hoopt dat ook lokaal er middelen zullen worden voorzien zodat de 

aanbestedingsprocedure vlot kan verlopen.  

 

Iedereen is voldoende ingelicht.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, 

Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

mevrouw Moerman. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal 

belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 

- actie: AC000161 vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten 

(inclusief inhaalbeweging) 

- de opdracht voor werken: Meulebeke – aanleg van fietsinfrastructuur en rioleringen langs 

de Pittemstraat  

- het daartoe opgemaakte bestek  

- de raming van de werken voor een bedrag van 4.417.974,48 euro excl. BTW waarvan 

917.934,13 euro excl. BTW ten laste van de Provincie 

- de gemeente Meulebeke 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: Meulebeke – aanleg van fietsinfrastructuur 

en rioleringen langs de Pittemstraat met raming ten bedrage 4.417.974,48 euro excl. BTW 

waarvan 917.934,13 euro excl. BTW ten laste van de Provincie, wordt goedgekeurd. 

 

Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 

 

*** 
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Agendapunt 12 Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en 

producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

Op verzoek van deputatie wordt dit uitgesteld.  

 

*** 

 

Agendapunt 13 Verlenen van machtiging tot verkoop van de Markeymolen te 

Lo-Reninge en goedkeuren van de flankerende overeenkomst 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA raadslid, volgens hem lijkt dit een logische en 

goedgeorganiseerde operatie. De provincie kan geen erfgoedsubsidies meer aanvragen. De 

gemeenten wel. We hebben historische molens in eigendom die aan renovatie toe zijn.  We 

vragen het eigendomsrecht aan de gemeenten. We koppelen een voorwaarde aan dat de 

gemeente de renovatie zal uitvoeren. 

Belastingbetaler in Lo-Reninge betaalt geen eurocent voor deze molen. Dat laatste detail 

brengt hem tot de volgende vraag…  

Is dit zo’n sterke formule? Hij mist in dit geval het engagement van de stad. Wordt een 

cadeau altijd ten volle gewaardeerd?  Dat is de kern van zijn gedachte hierrond. Als men 

vaststelt, na kerst en nieuwjaar dat er heel wat cadeaus te koop worden aangeboden op 

tweedehands sites. We kunnen hier een probleem hebben. Als je als gemeente dit heeft 

gerealiseerd, kan je niet zomaar de sleutel geven aan een vrijwilliger.  

Men moet als gemeente een vrijwillige organisatie altijd ondersteunen. Dit is niet altijd 

duurzaam. Het is arbitrair als de Westvlaming dit moeten betalen.  

Een eerste vraag: denkt men ook na om deze operatie met andere erfgoedzaken in 

provinciaal eigendom te gaan doen? Hij denkt dan aan de vele kastelen die de provincie in de 

laatste decennia verworven heeft. Kan er geen bredere steun worden uitgewerkt vanuit de 

provincie aan die molens met andere eigenaars om restauraties te faciliteren? West-

Vlaanderen is een windmolenprovincie. We kunnen ons imago hierop bouwen. Hij mocht 

vernemen dat er in de provincie West-Vlaanderen 179 molens zijn. 75 hiervan zijn 

gerenoveerd. Er zijn nog een tiental molens die in aanmerking komen voor renovatie. De 

andere zijn te beperkt om er iets van te maken. Als die laatste 10 nog kunnen gerenoveerd 

zijn, kan de provincie op de kaart komen als een molenprovincie. Hij wil duidelijk zijn dat hij 

niet volledig provincie kostendekkend zijn maar eerder als aanvullend engagement vanuit de 

provincie.  

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, je hebt geen 100 procent zekerheid, dat het 

engagement van de gemeenten groot genoeg zal zijn om ook de werking van die molen in 

gang te houden. Dit zou men hier ook niet hebben, mensen en politieke mandatarissen 

wijzigen. Het kan altijd. Hij denkt niet dat dit de intentie is van Lo-Reninge. De molenpremie 

wordt voorzien om die vrijwilligers te ondersteunen. Dit helpt niet alles op te lossen maar het 

is een stimulans om dit te gaan doen. Tot nader order hebben wij enkel de oefening gedaan 

van de molens die in de provincie staan. De andere molens die niet op een provinciaal domein 

staan, zullen via overdracht moeten gebeuren. We hebben nog molens staan in Kortemark, 

Damme, Lo, Langemark… Voor ander erfgoed hebben we niet dergelijke operatie. De kastelen 

zijn allemaal in gebruik behalve het legendarisch kasteel in Izegem. De rest van de kastelen 

zijn allemaal in gebruik. De oefening gaat ruimer, een soort premie voor andere molens. Je 

spreekt van 179 molens in West-Vlaanderen. Hij denkt dat dit een beetje ver gaat, dit is zelfs 
buiten onze bevoegdheid om subsidies te geven om molens te restaureren. Het zou ook een 
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serieuze operatie, dit is ook niet voorzien in het meerjarenplan. Vanuit erfgoed denkt hij ook 

niet dat dit het plan is.  

 

Mevrouw Sabien Lahaye, gedeputeerde deelt mee aanvullend het reglement voor een 

molendraaipremie.(zie later agendapunt) Dit is de bedoeling van de provincie om de molens 

over te dragen aan een lokale overheid met uitzondering van onze eigen molens. Het 

molenaarschap zou men ondersteunen. We doen hetzelfde zoals in Oost-Vlaanderen, een 

molendraaipremie, dit is belangrijk om de molens een bepaald aantal toeren laten draaien. 

We willen op dit vlak verder ondersteunen. 

 

De heer Wim Aernoudt, hij heeft dit gecheckt in de sector, men is daarmee zeker tevreden. 

Ook het minimum aantal draai-uren dat wordt opgelegd, wordt daar gesmaakt. Dit is zeer 

realistisch. Misschien heeft gedeputeerde Naeyaert niet zo goed geluisterd, er zijn 179 molens 

gekend, er zijn nog een 10-tal molens die in renovatie kunnen komen. Een extra 

ondersteuning zou welkom zijn.  

 

We kunnen dit afsluiten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 besprekingen gevoerd met de stad Lo-Reninge betreffende een overdracht van de 

Markeymolen aan de stad in het kader van het globaal plan betreffende de overdracht van 

de provinciale molens buiten de provinciedomeinen;  

- Het feit dat de molen dringend aan restauratie toe is met een geraamde kostprijs van ± 

450.000 EUR (incl. BTW), zoals blijkt uit een berekening door de dienst gebouwen; 

- De mail van de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid d.d. 12 juli 2016 

n.a.v. de overdracht van te Wullepitmolen te Zarren aan de gemeente Kortemark waarin 

gesteld wordt dat een kosteloze overdracht mogelijk is op last dat de gemeente instaat 

voor de renovatie, herstellingen en onderhoud van de molen;  

- Het ontwerp van akte tot overdracht van de windmolen, gelegen Lobrug 6+ te Lo-

Reninge,2de  Afdeling (Pollinkhove), Sectie A, perceelnummer 530B, met een kadastrale 

oppervlakte van 695m², tegen de prijs van 1 EUR; 

- Het ontwerp van overeenkomst houdende regeling van de afspraken tussen de Provincie 

West-Vlaanderen en de stad Lo-Reninge naar aanleiding van de verkoop van de 

Markeymolen op het grondgebied van de stad Lo-Reninge; 

- De beslissing van de gemeenteraad van Lo-Reninge d.d. 30 januari 2020 waarbij 

goedkeuring werd verleend aan de ontwerpakte en het ontwerp van flankerende 

overeenkomst; 

- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot verkoop van de houten staakmolen met medegaande grond, 

gelegen te Lo-Reninge, 2de Afdeling (Pollinkhove), Sectie A, perceelnummer 530B, met een 

kadastrale oppervlakte van 695m², aan de stad Lo-Reninge mits de prijs van 1 EUR. 

 

Art. 2: 

Goedkeuring wordt verleend aan de flankerende overeenkomst tussen de Provincie en de stad 

Lo-Reninge houdende regeling van de afspraken naar aanleiding van de verkoop van de 

Markeymolen. 

 

Art. 3: 

Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, nl. de affectatie van de molen tot de 

openbare domeingoederen van de stad Lo-Reninge, de opname van de molen in een 

molenbeheersplan van de stad en de maalvaardige restauratie en het beheer van de molen, 

met inbegrip van de nodige herstellingen en het later onderhoud overeenkomstig het 

restauratiedossier. 

 

Art. 4: 

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

 

 

*** 

 

Agendapunt 14 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te 

Diksmuide ter uitbreiding van het provinciedomein De IJzerboomgaard 

 

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 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 door deze ruil het stuk Kapellestraat tussen IJzerdijk en de nieuwe Ringweg 

wordt overgedragen naar de Provincie waardoor dit voor het verkeer kan worden 
afgesloten en integraal deel kan uitmaken van het provinciedomein; dat de strook waarop 
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de ventweg wordt aangelegd wordt overgedragen aan de stad Diksmuide en zo, na 

aanleg, integraal deel zal uitmaken van het openbaar domein van de stad Diksmuide; 

- Het ontwerp van ruilakte voor het ruilen van gronden te Diksmuide, 3de afdeling, sectie C, 

perceel 308 A P0000 (voorheen deel zonder nummer) met een gemeten oppervlakte van 

3388m² tegen gronden gelegen te Diksmuide, 3de Afdeling, sectie C, perceelnummers 

284E, 285B, 286F, 287L en 287M met een totale kadastrale oppervlakte van 4826m², 

mits een opleg te betalen door de stad Diksmuide van 7190 EUR; 

- Het schattingsverslag; 

- Het opmetingsplan; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het ruilen van gronden te Diksmuide, 3de afdeling, sectie C, 

perceel 308 A P0000 (voorheen deel zonder nummer) met een gemeten oppervlakte van 

3388m² tegen gronden gelegen te Diksmuide, 3de Afdeling, sectie C, perceelnummers 284E, 

285B, 286F, 287L en 287M met een totale kadastrale oppervlakte van 4826m², mits een 

opleg te betalen door de stad Diksmuide van 7190 EUR; 

 

Art. 2: 

Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het provinciedomein De 

IJzerboomgaard. 

 

Art. 3: 

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

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 15 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te 

Zwevegem in functie van het rechttrekken van de eigendomsgrenzen in functie van 

optimaal beheer 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat zij de vraag stellen over het nut 

van deze operaties. In sommige omstandigheden defacto bij gebruik door de landbouwer 

maar voor de rest kraait er hier geen haan naar. Het is een pak werk voor administratie en 

bijgaande kosten. 

We hebben in het verleden al gewezen op de potentiële hypnotische waarde van sommige 

restpercelen. Ook de beleving kan mits een betere omkadering met beplanting en 

rustplaatsen versterkt worden. We hebben in het verleden al van gedachten gewisseld over 

verlichting en een betere verharding van groene assen waar we toen al voorstelden om deze 

percelen aan te wenden als compensatie voor eventueel verlies aan natuurwaarde.  

Daarom gaan we dit ook niet goedkeuren en ons onthouden op dit punt.  

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zal herhalen wat hij in de commissie zei. Het is 

het één of het ander, ofwel kunnen ze gebruikt worden ofwel niet. Dit is een perceel in eigen 

gebruik van een landbouwer. Het leek ons niet echt nuttig om dit in te richten. Dan regelen 

we dit zoals het hoort. Het vraagt inderdaad werk, maar het regelt gewoon op een correcte 

juridische manier de eigendomsituatie wat ook niet onbelangrijk is.  
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De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 

Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, 

Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Aernoudt, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Van Meirhaeghe, Vandenbrande 

en Vandenbulcke. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 door deze ruil de eigendomsgrenzen langs deze groene as worden 

rechtgetrokken in functie van optimaal beheer zoals reeds overeengekomen was in zitting 

van deputatie in 2013; 

- De ruilovereenkomst, goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 maart 2020; 

- Het schattingsverslag; 

- Het opmetingsplan; 

- Het ontwerp van ruilakte voor het ruilen van grond te Zwevegem, 5de afdeling Moen, 

sectie C, deel van perceelnummer 599a met een gemeten oppervlakte van 35m² tegen 

gronden gelegen te Zwevegem, 6de afdeling Sint-Denijs, perceelnummer 1100 A P0000 

(voorheen deel perceel zonder nummer) en Zwevegem, 5de afdeling Moen, sectie C, 

perceelnummers 674 A P0000, 674 B P0000, 674 C P0000 en 674 D P0000 (voorheen 

delen van percelen zonder nummer) met een totale oppervlakte van 837m², mits een 

opleg te betalen door de andere partij van 4010 EUR;  

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Zwevegem, 5de afdeling Moen, sectie C, 

deel van perceelnummer 599a met een gemeten oppervlakte van 35m² tegen gronden 

gelegen te Zwevegem, 6de afdeling Sint-Denijs, perceelnummer 1100 A P0000 (voorheen deel 

perceel zonder nummer) en Zwevegem, 5de afdeling Moen, sectie C, perceelnummers 674 A 

P0000, 674 B P0000, 674 C P0000 en 674 D P0000 (voorheen delen van percelen zonder 

nummer) met een totale oppervlakte van 837m², mits een opleg te betalen door de andere 

partij van 4010 EUR.  

 

Art. 2: 

Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het rechttrekken van de 

eigendomsgrenzen in functie van optimaal beheer. 

 

Art. 3:  

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

 

*** 
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Agendapunt 16 Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden ter 

realisatie van waterbeheersingswerken op de Broenbeek te Langemark - 

Poelkapelle 

 

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 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

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 gecombineerd rioleringsafkoppelingsproject in Langemark-Poelkapelle; 

- het feit dat door deze aankoop er waterbeheersingswerken aan de Broenbeek te 

Langemark-Poelkapelle kunnen uitgevoerd worden; 

- het schattingsverslag; 

- het kadastraal plan; 

- de grondinnemingsplannen; 

- de eenzijdige verkoopbeloftes en de eenzijdige beloftes tot het vestigen van een 

erfdienstbaarheid van openbaar nut voor het onderhoud van de Broenbeek; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het aankopen van bouw- en weiland te Langemark-Poelkapelle 

1ste afdeling, sectie A, delen van de percelen 323C, 292, 327C, 324F, 1117A, 322M, 321C, 

320C, 319B, 318A, 317A, 316A, 293, 111B en 241R voor een totale gemeten oppervlakte van 

4801 m² voor een totaal bedrag van 51.499 euro.  

 

Art. 2: 

Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van openbaar nut op de 

gronden gelegen te Langemark-Poelkapelle, 1ste Afdeling, sectie A, delen van de percelen 328, 

323C, 292, 327C, 326R, 324F, 1117A, 322M, 321C, 320C, 319B, 318A, 317A, 316A, 293, 

296B, 298, 299, 111B, 237, 238, 241R en 241S, met een totale oppervlakte van 7717 m², 

mits een totale vergoeding van 23.151 euro. 
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Art. 3: 

De aankoop en de vestiging van de erfdienstbaarheid geschieden om reden van openbaar nut, 

nl. voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken aan de Broenbeek WY 7.3.7.3 te 

Langemark-Poelkapelle en voor het onderhoud van de Broenbeek. 

 

Art. 4: 

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

 

*** 

 

Agendapunt 17 Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel 

grond te Harelbeke ter uitbreiding van het provinciedomein De Gavers 

 

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 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 beslissing van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 24 januari 2020 om een perceel 

grond gelegen te Harelbeke, 2de afdeling, sectie B, nummer 126B, met een oppervlakte 

van 331m² over te dragen aan de Provincie tegen een prijs van 4 EUR/m², zijnde voor 

een totaal van 1324 EUR;  

- Het feit dat dit perceel paalt aan het provinciedomein De Gavers;  

- het liggingsplan; 

- het schattingsverslag; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het aankopen van een perceel grond te Harelbeke, 2de afdeling, 

sectie B, nummer 126B, met een oppervlakte van 331m² tegen een prijs van 1324 EUR. 
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Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het 

provinciedomein De Gavers.  

 

Art. 3: 

Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties 

van de Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende 

de Vlaamse Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en 

namens deze op te treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 

beschreven onroerend goed. 

 

Art. 4:  

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

 

 

*** 

 

Agendapunt 18 Verlenen van machtiging tot het verwerven van grond gelegen 

te Menen voor het onderhoud en het beheer van de waterloop De Paalbeek  

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, elke eigenaar moet die vijf meter strook 

respecteren. Dit is niet altijd evident. Het zijn mooie principes maar de handhaving is veelal 

een paar andere mouwen ondanks sympathieke initiatieven zoals bv. Bluv een beetje van de 

beke… dit is een voor alle duidelijkheid geen campagne of ter ondersteuning voor Wouter 

Beke.  

Hier kopen we als provincie die strook meteen aan. We kopen dit aan van Leiedal die deze 

industriezone beheert. Waarom dit, uitgerekend van Leiedal, niet bepaald een cowboy van de 

ontwikkelaars. We stellen ons ook de vraag of dit nu op meer plaatsen wordt overwogen. Er 

staat in grote letters kostenloos bij. Er wordt geen bedrag betaald. Wil dat ook zeggen dat de 

kosten gepaard gaan met de transactie voor Leiedal zijn?  

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, het is zeker niet de bedoeling om overal die vijf meter 

stroken te gaan kopen. We gaan ze ook nooit kosteloos krijgen, van een private eigenaar naar 

de provincie toe, het zou sympathiek zijn indien dit zou voorkomen. Gedeputeerde 

Vanlerberghe zou allerlei ideeën krijgen van wandelpaden enz. Dit is eigenlijk al eens gebeurd 

langs de Vleterbeek in Poperinge, hij denkt zelfs tussen Ledegem en Meulebeke zijn we ook 

bezig met zo’n oefening.  

Het is zeker niet de bedoeling om dit systematisch te gaan doen. Het zou ons ook heel veel 

geld kosten. In andere dossiers hebben we ook al stukjes betaald voor een plek waar geen 

beek ligt waar je een nieuwe beek legt. 

  

Hier is het wel een opportuniteit.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 beslissing van de raad van bestuur van de intercommunale Leiedal d.d. 24 januari 

2020 om een perceel grond gelegen te Menen, 3de afdeling, sectie C, nummer 507 E, met 

een oppervlakte van 2377 m² kosteloos over te dragen aan de Provincie; 

- Het feit dat dit perceel de 5-meter zone is langs de Paalbeek, die dient voor het 

onderhoud en beheer van de waterloop;  

- het liggingsplan; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het kosteloos verwerven van een perceel grond, gelegen te 

Menen, 3de afdeling, sectie C, nummer 507 E, met een oppervlakte van 2377m².  

 

Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het onderhoud en het beheer 

van de Paalbeek.   

 

Art. 3: 

Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties 

van de Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende 

de Vlaamse Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en 

namens deze op te treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 

beschreven onroerend goed. 

 

Art. 4:  

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

 

 

 

*** 
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Agendapunt 19 Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel 

grond te Diksmuide voor de inrichting van het fietspad De Frontzate 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA raadslid, deelt mee dat hun fractie dit agendapunt zeer graag zal 

goedkeuren. Toch wensen ze erop te wijzen dat er in het verleden onachtzaam werd 

omgesprongen met het plaatsen van buitenmeubilair op onze groene assen.  

De stenen tafel die in de vorige legislatuur werden geplaatst, zijn aan hun doel voorbijgegaan. 

Ze werden aangekondigd als zeer duurzaam en ze zijn ook ontzettend duur. Ze nodigen ook 

niet uit voor picknick of als zitplaats gebruikt te worden. Ze zullen ook een dure upgrade 

krijgen.  

We hopen dat het nieuw soort meubilair wel aan de juiste noden zal voldoen waarvoor ze 

dienen. Plaatsing dient graag op basis van evaluatiecijfers van noodzaak en gebruik. Er staan 

hier picknick tafels die niet gebruikt worden.  

 

Er moet vermeden worden dat men het niet aankoopt zonder veel te gebruiken.  

 

Je kunt er genieten van de prachtige vergezichten.  

De openruimte is een ideale plek voor de zomer.  

Wil je deze zomer ontsnappen aan corona, kom dan naar die mooie plek, stukje Westhoek…. 

Als de burgemeester van Diksmuide nu niet content is, weet hij het niet meer!!!  

 

De voorzitter deelt mee dat hij in de toekomst de reclamespotjes kan verzorgen voor de 

provincie West-Vlaanderen. We kunnen u inhuren om die spotjes in te spreken. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye, gedeputeerde deelt mee dat zij de opmerkingen meeneemt.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 dit perceel kan gebruikt worden voor de inrichting van het fietspad langs de 

groene as De Frontzate; 

- Het schattingsverslag; 

- Het opmetingsplan;  

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel gelegen te Diksmuide, 3de 

afdeling, sectie B, perceelnummer 235R, met een oppervlakte volgens meting van 
2670m², tegen de prijs van 13.350 EUR;  

- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het aankopen van een perceel grond gelegen te Diksmuide, 3de 

afdeling, sectie B, perceelnummer 235R, met een oppervlakte volgens meting van 2670m², 

tegen de prijs van 13.350 EUR. 

 

Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de inrichting van het fietspad 

langs de groene as De Frontzate 

 

Art. 3: 

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

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 20 Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2025 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en Syntra West vzw, de overeenkomst betreffende de 

financiële engagementen voor de investeringswerken tussen de provincie West-

Vlaanderen en Syntra West vzw, en de financiering en waarborg van het lange 

termijnkrediet aan Syntra West vzw 

 

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 Filip Buyse, fractievoorzitter Vlaams Belang, onze fractie zal zich onthouden. Hij 

meende zich te herinneren dat er in het meerjarenplan een substantiëleportefeuille werd 

gegeven door de POM. De fondsen die hiervoor moeten voorzien, moeten vandaar komen. 

De heer Simon Bekaert, het is een belangrijk agendapunt van deze legislatuur voor het 

onderwijs,  technisch is dit geen evidentie. De deputatie heeft op een creatieve manier is 

omgegaan. De wisselwerking met de Pom is gestroomlijnd en correct.  

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, het is inderdaad een belangrijke beslissing. We 

hebben een traditie van ondersteuning van eerst het vormingsinstituut voor KMO en nu 

Syntra-west. Er zijn in West-Vlaanderen zowat 1 miljoen zelfstandige ondernemers die dankzij 

Syntra-west een goede job kunnen hebben. Er zijn ook cijfers dat mensen die uit Syntra-West  

beter en sterker zijn. Het is een paradepaard in West-Vlaanderen. Er is een kantelmoment. 

Men moet zich herpositioneren voor de toekomst. We zijn blij dat we hier een essentiële steen 

kunnen bijdragen. De Pom kan dit niet op zich nemen.  

 

Het belang van het dossier verantwoordt dat men niet blindstaart op de oorsprong van de 

middelen. Het zijn allemaal provinciale middelen, hetzij van de dochter hetzij van de moeder. 

In dit geval is het van de moeder, hij noemt dit familiale solidariteit.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
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Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 

Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 

Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van 

Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 

Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Vanbrabant, Buyse, Bruynooghe, De Mey en Vansteenkiste. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), artikel 42 (bevoegdheid provincieraad)  

- de resultaten van de werking o.b.v. de flankerende overeenkomst tussen de Provincie 

West-Vlaanderen en Syntra West 2015-2019 

- het masterplan voor de toekomstgerichte infrastructurele uitbouw en specialisatie van 

Syntra West 

- de overeenkomst tussen Syntra West en POM West-Vlaanderen ten gunste van de verdere 

realisatie van innovatie-infrastructuren via POM West-Vlaanderen 

- de bereikte afstemming tussen vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen en 

van Syntra West over het voorstel van overeenkomsten  

- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De subsidieovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie West-Vlaanderen en Syntra West 

vzw, zoals voorgesteld in bijlage, wordt goedgekeurd. 

 

Art. 2: 

De overeenkomst betreffende de financiële engagementen voor de investeringswerken tussen 

de provincie West-Vlaanderen en Syntra West vzw, zoals in bijlage gevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

 

Art. 3: 

Er wordt goedkeuring verleend aan de waarborg van de lange termijnkredieten van Syntra 

West vzw voor maximum 6.000.000 euro, zowel voor de aflossing van het kapitaal als voor de 

intresten.  

 

De waarborg geldt zowel tijdens de opnameperiode (= periode tussen de 

terbeschikkingstelling en de effectieve omzetting van het krediet in een lening), als tijdens de 

looptijd van de eigenlijke lening op lange termijn, met een maximale geldigheidsduur van 12 

jaar vanaf de datum dat het krediet effectief wordt omgezet in een lening. Deze omzetting 

moet uiterlijk tegen 31/12/2025 plaatsvinden.  

 

De waarborg is beperkt tot de hoofdsom en de interesten van de financieringsovereenkomst, 

verschuldigd op de datum van de opeisbaarverklaring van de financieringsovereenkomst 

waaraan de waarborg is gehecht door de kredietgever. 

 

De deputatie wordt gemachtigd om de voorwaarden, clausules en modaliteiten van de akte 

van borgstelling goed te keuren. 

 

De Provincie voorziet aan Syntra West toelagen voor de aflossing van deze lange 

termijnkredieten van Syntra West voor maximum 6.000.000 euro, meer bepaald een 

investeringstoelage voor de aflossing van het kapitaal en een werkingstoelage voor de 

intresten. 
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Art. 4: 

Er wordt kennis genomen van het masterplan van Syntra West, de overeenkomst en het 

ontwerp van compromis m.b.t. de erfpachten door Syntra West aan de POM West-Vlaanderen. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 21 Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en TUA West in het kader van de verdere uitbouw van 

internationalisering binnen de hogescholen HOWEST en VIVES  

 

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 werd een amendement bij dit agendapunt ingediend namens de deputatie door de heer 

gedeputeerde de Bethune. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, vermeldt dat er een naam werd vernoemd in het 

besluit. De heer Maarten Tavernier was zo alert om hen erop te wijzen. Niks in deze wereld is 

oneindig. Men heeft in het besluit dus de functie erin vermeld en niet de naam.  

 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, vraagt zich af of er nog nood is aan die 

doorgedreven internationalisering. We zullen dit ook niet goedkeuren. Wellicht is de tijd 

aangebroken om een aantal stappen terug te zetten. Subsidieren is niet meer nodig. We 

zouden beter deze subsidie sparen naar de coronamaatregelen die in het verschiet liggen.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, bedankt de heer de Bethune om dit op te nemen 

in het amendement. Het is nuttig om dit even te vermelden dat dit niet de eerste keer is om 

zo’n opmerkingen moeten worden gemaakt. Het is ook niet de eerste keer dat die 

opmerkingen gehoor krijgen. Het is terecht en men past dit aan. Er zijn nog heel wat 

overeenkomsten die geagendeerd worden met dergelijke zaken. De diensten blijven de 

neiging te hebben om personen met naam te schrijven in overeenkomsten. Misschien kunnen 

we daar in de toekomst beter opletten zodat we niet dezelfde opmerkingen moeten blijven 

maken.  

De heer Jean de Bethune moet even slikken bij hetgeen de N-VA fractie voorhoudt. Het zou 

een fundamentele vergissing zijn als we aan onze jonge mensen zouden zeggen, plooi je 

terug op je eigen gemeenschap, ga terug wonen onder de eigen kerktoren. Dit is ondenkbaar. 

Het is niet omdat er risico’s verbonden zijn van de mondialisering dat wij onze jongeren niet 

stimuleren een bril te hebben naar een andere wereld. We moeten onze jongeren stimuleren 

om ervaringen te doen in andere contreien. Als we nu gaan pleiten dat we ons gaan opsluiten 

in ons klein Vlaams landje en daar gaan teren op onze welstand, dan schieten we volledig 

naast. Het zou ons bijzonder zwaar aangerekend worden door onze toekomstige generatie. De 

beschreven budgetten die we hier zullen benutten om onze hoge scholen, moeten we de 

studenten de kans geven om buitenlandse ervaringen op te doen.We moeten ze ondersteunen 

op een veilige manier.  

 

 

De heer Kristof Pillaert, de finaliteit, nuttigheid van deze buitenlandse trips wordt in vraag 

gesteld. Het is niet bewezen dat men zijn doel voorbijstreeft.  

De heer Jean de Bethune, men moet een onderscheid maken tussen studenten die leren en 

studenten die aan toerisme doen. Niet dat het toerisme onnuttig is maar daar kunnen we de 

vraag stellen of wij dit moeten financieren. We zijn de enigste provincie die hieromtrent een 

reglement heeft om jongeren een langdurige ervaring te hebben in het buitenland. Het is een 

meerwaarde voor de student. Precies om dit mogelijk te maken heeft men een 

gesprekspartner nodig zoals de hogescholen. Zij hebben de evaluaties van die jongeren. Het 
is juist nodig om ankerpunten te hebben binnen de hoge scholen om te benaarstigen dat het 

zinvol is en niet alleen de toeristische impuls te hebben. Het is een zinvolle operatie! 
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Dit is een positieve dynamiek om dit te controleren en de meerwaarde te kunnen verzekeren. 

Het is een heel waardevol initiatief! 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

 

STEMMING AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het 

besluit van agendapunt 21. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, 

Decleer, Dejaegher, De Mey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, 

Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 

Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Bruynooghe, De Klerck, Dejaeghere, Dumarey en Lodewyckx. 

 

Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

TEKST AMENDEMENT  

Artikel 1:  In de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-Vlaanderen en 

TUA West in het kader van de verdere uitbouw van internationalisering binnen de hogescholen 

HOWEST en VIVES wordt artikel 7, vervangen door wat volgt: 

 

“Volgende aanspreekpunten voor de uitvoering van deze overeenkomst worden aangeduid 

door de partijen: 

 

- voor de Provincie: dienst EEIS - beleidskern economie, Provinciehuis Boeverbos, Koning 

Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries; 

 

- voor TUA: directeur, TUA WEST, Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke.” 

 

TOELICHTING 

 

Artikel 1:  Na bespreking in de 2de commissie is beslist om voor de provincie de dienst EEIS 

– beleidskern economie als geadresseerde te weerhouden en voor TUA de directeur TUA 

WEST als geadresseerde te weerhouden. 

 

Brugge, 23/04/2020 

 

Jean de Bethune 

Gedeputeerde voor Economie en Europese & Internationale Samenwerking 
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STEMMING BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van 

agendapunt 21. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 28 ja-stemmen tegen 7 neen-stemmen bij 1 onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 

Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Van Meirhaeghe, Vandenbrande 

en Vandenbulcke. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer De Mey. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

Subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie West-Vlaanderen en TUA 

West in het kader van de verdere uitbouw van internationalisering binnen de 

hogescholen HOWEST en VIVES  

 

 

Tussen:  

Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Tavernier, Directeur 

dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, en de heer Bart Naeyaert, eerste 

gedeputeerde, in uitvoering van de beslissing van de provincieraad dd. , hierna ‘Provincie’ 

genoemd,  

 

en  

 

 

TUA WEST, vertegenwoordigd door de heer Jean de Bethune, voorzitter, en mevrouw 

Charlotte Destoop, directeur, hierna “TUA” genoemd,  

hierna ook “de partijen” genoemd,  

is overeengekomen wat volgt:  

 

Artikel 1 – Duur  

Deze subsidieovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Ze 

wordt niet stilzwijgend verlengd.  

 

Artikel 2 - Situering  

Het provinciebestuur West-Vlaanderen zet sterk in op het verder verdiepen van internationale 

samenwerking. De Provincie ondersteunt al heel lang projecten in het Zuiden. Naast het 

economische accent trekt zij hierbij de kaart van samenwerking over de grenzen van de eigen 

sector heen: tussen overheid, derde en vierde pijler, academici, ondernemers,… Daarnaast 

stimuleert de Provincie in het kader van het provinciaal subsidiereglement voor internationale 

onderwijs-, stage en onderzoekservaringen, welomschreven buitenlandse projecten van 

studenten, pas afgestudeerden, docenten en onderzoekers. Zowel langlopende projecten 

wereldwijd – in een werkgebied dat complementair is ten opzichte van Erasmus+ – als 

kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen, komen daarbij in aanmerking.  

TUA West heeft als extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie tot statutair doel om 

bij te dragen tot de versnelde transformatie van de kennis gedreven economie in West-
Vlaanderen. Zij neemt deze opdracht op via het ontwikkelen, aantrekken en stimuleren van 

actoren voor hoger onderwijs en onderzoek in de provincie, zodat deze hun 
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samenwerking met en hun maatschappelijke dienstverlening naar ondernemingen kunnen 

versterken.  

Beide partijen wensen hun krachten te bundelen in de gezamenlijke ambitie om de capaciteit 

voor internationalisering binnen de hogescholen HOWEST en VIVES verder te versterken.  

 

Artikel 3 - Engagement van de partners  

 

3.1. Inhoudelijke acties  

 

 

Om deze doelstelling te realiseren zal elke hogeschool gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst, concreet vanaf 1/01/2020 tot en met 31/12/2022, een bijkomende fulltime 

equivalent aanwerven om te werken op internationalisering, waarbij onderstaande aspecten in 

het bijzonder aan bod komen:  

1) Inzetten op het Synergie programma: “Project in de Filipijnen, met als doelstelling de 

aanpassing aan klimaatverandering via ondernemerschap in duurzame landbouw. Zowel in 

België als in de Filipijnen zijn er partners uit de academische wereld, lokale overheid, NGOs, 

coöperaties en vierde pijlers of 'people organisations'. In West-Vlaanderen zijn VIVES en 

HOWEST de academische partners ”.  

2) Ondersteunen van het provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- 

en onderzoekservaringen door – in samenwerking én overleg met de dienst EEIS – in te staan 

voor:  

o het leveren van inspanningen om kwaliteitsvolle onderwijs- en stageplaatsen te vinden voor 

studenten en docenten in de bestemmingslanden van het vermelde reglement, meer bepaald 

om in functie van nieuwe stageplaatsen duurzame samenwerkingsverbanden af te sluiten en 

om bestaande samenwerkingsverbanden te bestendigen (cfr. artikel 4 §2 punt 6 van het 

provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en 

onderzoekservaringen);  

o het begeleiden van studenten en docenten tijdens de aanvraag van een subsidie of beurs 

voor een internationale ervaring;  

o het voorbereiden op en het begeleiden tijdens de onderwijs- of stage-ervaring van 

studenten en docenten.  

 

3) Het ontwikkelen en opvolgen van kwalitatieve (subsidie)dossiers in het kader van verdere 

internationalisering van de opleiding binnen andere provinciale reglementen en/of initiatieven 

in samenwerking met de dienst EEIS.  

 

TUA volgt de werking en inzet van deze VTE door de hogescholen nauw op en gaat hiervoor 

jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst aan met beide hogescholen. TUA rapporteert over 

deze overeenkomst en de opvolging ervan aan de Provincie.  



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23/04/2020 

 

3.2. Promotie en publiciteit  

TUA zorgt in samenwerking met de hogescholen voor het kenbaar maken van de steun van de 

Provincie i.k.v. voorliggende subsidieovereenkomst. Hierbij zijn het provinciale reglement 

inzake provinciale herkenbaarheid, zoals goedgekeurd door de provincieraad op 12/05/2005 

en latere wijzigingen, van toepassing.  

 

 

Artikel 4 - Financieel engagement  

Onder voorbehoud van uitvoering van de engagementen vermeld in artikel 3 en het 

respecteren van de overige bepalingen, inzonderheid opgenomen in art. 5 en 8 van deze 

overeenkomst, voorziet de Provincie voor 2020, 2021 en 2022 voor beide hogescholen in een 

subsidie van maximaal 40.000 euro incl. BTW per hogeschool per voornoemd jaar voor de 

kosten verbonden aan de inzet van een VTE.  

 

 

Artikel 5 - Modaliteiten van de financiële inbreng  

Het bedrag van de voorziene financiële ondersteuning vermeld in art. 4 wordt uitbetaald in 

schijven na ondertekening van voorliggende subsidieovereenkomst en na ontvangst van een 

schriftelijke opvraging hiertoe.  

De financiële inbreng van de Provincie wordt elk jaar uitbetaald in twee schijven van elk 50%.  

De eerste schijf van 50% wordt uitbetaald na ontvangst van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen TUA en de hogescholen voor 2020 en na schriftelijke 

opvraging hiertoe. De voormelde overeenkomst tussen TUA en de hogescholen wordt uiterlijk 

1 maand na ondertekening van deze voorliggende subsidieovereenkomst tussen de Provincie 

en TUA aan de Provincie bezorgd. Voor 2021 en 2022 is een eerste schijf van 50% 

opvraagbaar na ontvangst van de samenwerkingsovereenkomst tussen TUA en de 

hogescholen voor 2021 en 2022 en dit uiterlijk tegen 30 april van het desbetreffende jaar.  

De tweede schijf (50%) wordt jaarlijks uitbetaald na schriftelijke opvraging hiertoe en na 

goedkeuring door de deputatie van het verslag betreffende de uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomst, dat door TUA aan de Provincie wordt overgemaakt tegen 

uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende jaar. Hierbij moeten alle nodige documenten en 

verantwoordingsstukken worden bezorgd aan de dienst EEIS- Beleidskern Economie zoals 

bepaald in artikel 8.  

De opvraging van de subsidie gebeurt aan de hand van een brief t.a.v. de Provincie West-

Vlaanderen, dienst EEIS – Beleidskern economie, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-

Andries met vermelding van het rekeningnummer waarop de subsidie mag gestort worden.  
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Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld zal de Provincie het bedrag gedeeltelijk of 

volledig terugvorderen.  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid De Provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke organisatorische fouten m.b.t. de activiteiten die door TUA en de hogescholen in 

het kader van voorliggende subsidieovereenkomst worden opgezet.  

Artikel 7 – Contactpersonen Volgende aanspreekpunten voor de uitvoering van deze 

overeenkomst worden aangeduid door de partijen:  

- voor de Provincie: dienst EEIS - beleidskern economie, Provinciehuis Boeverbos, Koning 

Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;  

 

- voor TUA: directeur, TUA WEST, Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke.  

 

Artikel 8 - Verplichtingen  

TUA verbindt er zich toe om deze subsidieovereenkomst in 2 exemplaren te ondertekenen en 

terug te sturen naar de Provincie.  

TUA verbindt er zich tevens toe om de samenwerkingsovereenkomst tussen TUA en de 

hogescholen voor 2020 uiterlijk 1 maand na ondertekening van deze voorliggende 

subsidieovereenkomst tussen de Provincie en TUA aan de Provincie te bezorgen. Voor 2021 en 

2022 wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen TUA en de hogescholen uiterlijk tegen 30 

april van het desbetreffende jaar aan de Provincie bezorgd.  

Er wordt door TUA:  

- een startoverleg met de Provincie voorzien na ondertekening van deze overeenkomst, die de 

acties, rollen en verantwoordelijkheden bij de uitvoering vastlegt  

- jaarlijks een opvolgingsoverleg gepland met de Provincie uiterlijk tegen 31 augustus van het 

desbetreffende jaar om tussentijds te rapporteren over deze overeenkomst.  

 

TUA verbindt er zich tevens toe om jaarlijks bij het opvragen van de tweede schijf zoals 

bepaald in artikel 5, het verslag betreffende de uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomst, dat door TUA opgevraagd wordt bij HOWEST en VIVES, aan de 

Provincie te bezorgen en dit tegen uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende jaar. Het 

verslag bevat minstens:  
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- een evaluatierapport m.b.t. de acties die werden uitgevoerd i.k.v. voorliggende 

subsidieovereenkomst.  

- een financieel overzicht waaruit de volledige besteding van de verkregen ondersteuning 

blijkt, samen met de verantwoordingsstukken, facturen, loonfiches en een verklaring dat de 

bestedingen die door de Provincie worden gefinancierd niet door andere partijen worden 

gefinancierd.  

- de nodige staving stukken m.b.t. de herkenbaarheid van de provinciale steun.  

 

Artikel 9 - Geschillen  

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. De partijen verbinden er zich 

toe deze overeenkomst tot een goed einde te brengen en mogelijke geschillen bij voorkeur 

eerst in gezamenlijk overleg te regelen. Indien geen minnelijke regeling werd gevonden, zal 

elk geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk 

arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge vallen.  

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren (waarvan één exemplaar per partij) op  

Namens de provincieraad van West-Vlaanderen,  

Bart Naeyaert Ann Tavernier  

Eerste gedeputeerde Directeur Economie, Europese en Internationale Samenwerking  

Namens TUA,  

Jean de Bethune Charlotte Destoop Voorzitter Directeur 

 

*** 

 

Agendapunt 22 Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en Vlaamse Jonge Ondernemingen 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 werd een amendement bij dit agendapunt ingediend. Na de bespreking van dit agendapunt 

wordt de stemming over het amendement geopend op cobra@home. Indien de raadsleden 

problemen ondervinden bij het stemmen, nemen zij zo snel mogelijk contact op met de 

Griffie. 

 

Er zijn geen tussenkomsten.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

STEMMING AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het 

besluit van agendapunt 22. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, 

Decleer, Dejaegher, De Mey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, 

Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 

Vansteenkiste en Willems. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Bruynooghe, De Klerck, Dejaeghere, Dumarey en Lodewyckx. 
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Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

TEKST AMENDEMENT  

Artikel 1:  In de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-Vlaanderen en 

Vlaamse Jonge Ondernemingen West-Vlaanderen wordt artikel 9, vervangen door wat volgt: 

 

“Volgende aanspreekpunten voor de uitvoering van deze overeenkomst worden aangeduid 

door de partijen: 

 

- Voor de Provincie: dienst EEIS-Beleidskern Economie, Provinciehuis Boeverbos, K. Leopold 

III-laan 41, 8200 Sint-Andries; 

 

- Voor VLAJO West-Vlaanderen: VLAJO-coördinator hoger onderwijs, VLAJO Vlaamse Jonge 

Ondernemingen/afdeling West-Vlaanderen, President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk. 

 

Inhoudelijke contactpersonen: 

 

- Voor Ondernemerschap: Algemeen Coördinator Ondernemerschap, POM West-

Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, K. Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries; 

- Voor Arbeidsmarkt: Algemeen Coördinator Arbeidsmarkt, POM West-Vlaanderen, 

Provinciehuis Olympia, K. Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries; 

- Voor Kenniseconomie: directeur, TUA WEST, Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke.” 

 

TOELICHTING 

 

Artikel 1:  Na bespreking in de 2de commissie is beslist om voor de provincie de dienst EEIS 

– beleidskern economie als geadresseerde te weerhouden. Voor VLAJO West-Vlaanderen 

wordt de VLAJO-coördinator hoger onderwijs als geadresseerde weerhouden. Bij inhoudelijke 

contactpersonen worden voor Ondernemerschap de Algemeen Coördinator Ondernemerschap, 

voor Arbeidsmarkt de Algemeen Coördinator Arbeidsmarkt en voor Kenniseconomie de 

directeur TUA WEST als geadresseerden weerhouden. 

 

Brugge, 23/04/2020 

 

Jean de Bethune 

Gedeputeerde voor Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

 

 

STEMMING BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van 

agendapunt 22. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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Subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie West-Vlaanderen en VLAJO 

West-Vlaanderen in het kader van de pijlers van het provinciaal economisch beleid 

“Ondernemerschap”, “Arbeidsmarkt” en “Kenniseconomie”  

Tussen  

de Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Tavernier, Directeur 

dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, en de heer Jean de Bethune, 

gedeputeerde voor Economie, in uitvoering van de beslissing van de provincieraad dd. , 

hierna genoemd ‘de Provincie’  

en  

VLAJO, Vlaamse Jonge Ondernemingen/afdeling West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door 

mevrouw Karen Dejonckheere hierna genoemd ‘VLAJO West-Vlaanderen’  

Gezamenlijk genoemd ‘de partijen’  

Wordt overeengekomen wat volgt:  

Artikel 1 – Situering  

Op 5 december 2019 werd door de provincieraad het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. 

Het meerjarenplan 2020-2025 omvat 6 beleidsdoelstellingen waarvan de beleidsdoelstellingen 

‘De provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt’ en 

‘De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek’ voor 

voorliggende subsidieovereenkomst van toepassing zijn.  

Samen met haar partners wil de provincie West-Vlaanderen de economische ontwikkeling 

verder stimuleren op een duurzame manier. Binnen deze overeenkomst zijn de pijlers van het 

provinciaal economisch beleid “Ondernemerschap”, “Arbeidsmarkt” en “Kenniseconomie” van 

belang.  

Binnen de pijler Ondernemerschap wil de provincie samen met haar partners onder andere 

het aantal start-ups in de provincie West-Vlaanderen verhogen en tegelijk de slaagkansen van 

de start-ups versterken en hun doorgroei verzekeren. De pijler Arbeidsmarkt wil jongeren op 

een stimulerende manier in contact brengen met het werken in de West-Vlaamse 

speerpuntsectoren. Met de pijler Kenniseconomie wordt de versterking van het hoger 

onderwijs en onderzoek in de provincie beoogd; één van de doelstellingen is het versterken 

van ondernemerszin.  

Artikel 2 - Voorwerp  

De pijlers van het provinciaal economisch beleid “Ondernemerschap”, “Arbeidsmarkt” en 

“Kenniseconomie” kunnen enkel worden gerealiseerd door de krachten te bundelen op 

regionaal, provinciaal, Vlaams en Europees niveau en door de vele economische spelers, elk 

met hun eigen sterktes en expertise, samen te brengen. 2  
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Een belangrijke actie binnen de pijler Ondernemerschap is het inzetten op prestarters door 

onder meer het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap bij de West-Vlaamse 

schoolgaande jeugd. TUA West doet dit specifiek voor de doelgroep van het hoger onderwijs. 

VLAJO West-Vlaanderen, met zijn expertise in initiatieven in en met het basis, secundair en 

hoger onderwijs die focussen op het stimuleren van intrapreneurship en entrepreneurship, 

vormt hiertoe een belangrijke partner. Maar ook binnen de pijlers Arbeidsmarkt en 

Kenniseconomie vormt VLAJO West-Vlaanderen, met zijn expertise in initiatieven in en met 

het basis, secundair en hoger onderwijs een belangrijke partner.  

Artikel 3 - Duur  

Deze subsidieovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.  

Artikel 4 - Engagement van de partners  

4.1. Inhoudelijke acties  

VLAJO West-Vlaanderen verbindt er zich toe om i.k.v. de pijlers van het provinciaal 

economisch beleid “Ondernemerschap”, “Arbeidsmarkt” en “Kenniseconomie” in afstemming 

met de betrokken partners (zie ook 4.2) diverse activiteiten in en samen met de West-

Vlaamse onderwijsinstellingen op te zetten, die gericht zijn op het bijbrengen en stimuleren 

van ondernemende attitudes en competenties.  

Deze activiteiten omvatten onder meer de organisatie van verkoopdagen voor mini-

ondernemingen en Small Business Projects (SBP’s), een provinciale finale of awarduitreiking 

mini-ondernemingen en SBP’s, kick-offs, netwerkevents met de betrokken 

onderwijsinstellingen en peterbedrijven/coaches, de Start Academy, ad hoc brainstorms, 

sensibiliseringsacties, workshops en/of opleidingssessies.  

VLAJO West-Vlaanderen verbindt zich er tevens toe om 1 maal per jaar een VLAJO 

Innovatiekamp te organiseren in samenspraak met de Provincie en haar agentschappen, voor 

leerlingen uit het secundair onderwijs of voor studenten uit het hoger onderwijs. Het Vlajo 

Innovatiekamp is een brainstorm voor teams van leerlingen of studenten die in 

multidisciplinaire teams de opdracht krijgen voor een bepaald probleem een creatieve-

innovatieve oplossing te bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen ze advies van 

deskundigen. Ze stellen een businessplan op en presenteren hun idee voor een jury. Die jury 

selecteert aan het eind van het boeiend parcours de beste ideeën.  

Waar relevant en mogelijk, doet VLAJO West-Vlaanderen de Provincie en haar agentschappen 

het aanbod om inhoudelijke expertise aan te leveren bij de uitvoering van deze activiteiten, 

onder de vorm van bv. deelname aan jury’s, aanleveren van sprekers, input bij 

workshops/brainstormsessies,… . Dit aanbod gebeurt minimum 2 maal per jaar via de dienst 

EEIS-Beleidskern Economie die dan verder verspreidt naar provinciale agentschappen.  

In functie van een optimale doorstart en doorstroming naar de andere initiatieven voor 

studenten, prestarters en starters die opgezet worden binnen de pijlers Ondernemerschap 

(CreaLINK, Spin West,…), Arbeidsmarkt (sectorfondsen en sectorfederaties) en 

Kenniseconomie (summer/winterschools, cocreatiesessies, …), staat VLAJO West-Vlaanderen 

doorheen voormelde activiteiten en doorheen het opgebouwde netwerk van deelnemers en 

alumni, in voor sensibilisering, scouting van jong ondernemend talent en potentiële start-ups, 

en verwijst deze proactief door naar aansluitende, begeleidende acties binnen de pijler 

“Ondernemerschap”.  

4.2. Onderlinge wisselwerking en samenwerking  

VLAJO West-Vlaanderen verklaart zich bereid om maximaal in te zetten op wisselwerking, 

samenwerking en complementaire uitwisseling met andere ondernemerschapsinitiatieven 

inzake studenten, prestarters en starters van het provinciale partnerschap dat wordt 

uitgebouwd i.k.v. de pijlers van het provinciaal economisch beleid “Ondernemerschap”, 

“Arbeidsmarkt” en 3  
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“Kenniseconomie” (UNIZO, Voka, Syntra West, hoger onderwijsinstellingen,…). VLAJO bezorgt 

minimum 2 maal per jaar een overzicht met kalender aan de provincie en haar 

agentschappen. VLAJO neemt initiatief om hiervoor overleg in te plannen en om de partijen 

samen te brengen. Om dit te faciliteren en te stimuleren, wordt vanuit de Provincie West-

Vlaanderen middels de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, 

Ondernemerscentra West-Vlaanderen en TUA West, op regelmatige basis een partneroverleg 

en/of specifieke werkgroepen georganiseerd. VLAJO engageert zich om hieraan actief deel te 

nemen.  

VLAJO verklaart zich voorts bereid de kandidaat-ondernemers en start-ups die bij hen gekend 

zijn, waar mogelijk toe te leiden naar de acties en het netwerk van de pijler 

‘Ondernemerschap’. VLAJO communiceert hiertoe minimum 2 acties van de 

provincie/POM/TUA West/OC West per jaar in haar communicatiekanalen.  

Omgekeerd zal de Provincie onder meer middels de POM West-Vlaanderen en TUA West, waar 

relevant, haar netwerk van contacten met onderwijsinstellingen, bedrijven en prestarters 

openstellen ten behoeve van de acties van VLAJO.  

4.3. Promotie en publiciteit  

VLAJO West-Vlaanderen zorgt voor het kenbaar maken van de steun van de Provincie aan de 

activiteiten i.k.v. voorliggende subsidieovereenkomst. Hierbij zijn het provinciale reglement 

inzake provinciale herkenbaarheid, zoals goedgekeurd door de provincieraad op 12/05/2005 

en latere wijzigingen, van toepassing. Dit houdt onder meer in dat VLAJO minimaal zorgt voor 

logovermelding van de Provincie op West- Vlaamse VLAJO-communicatiedragers 

(uitnodigingen, powerpoint presentaties, website, folders, perscommunicatie,…), het opzetten 

van provinciale banners/vlaggen bij provinciale netwerkevents,... .  

VLAJO verbindt er zich tevens toe om, waar relevant, linken te leggen tussen de eigen 

communicatie-dragers en deze van de POM West-Vlaanderen en/of TUA West en het 

achterliggende partnerschap. Omgekeerd verbindt de Provincie zich er toe om onder meer 

middels de POM West-Vlaanderen en TUA West de activiteiten van VLAJO mee bekend te 

maken in het eigen netwerk van ondernemingen, onderwijsinstellingen en andere relevante 

partners.  

4.4. Output  

VLAJO West-Vlaanderen verbindt er zich toe om in het kader van deze overeenkomst:  

- per jaar minimum 1 provinciale verkoopdag en 1 provinciale finale of awarduitreiking voor 

initiatieven zoals mini-ondernemingen en SBP’s, te organiseren;  

- per jaar minimum 1 VLAJO Innovatiekamp te organiseren in samenspraak met de Provincie 

en haar agentschappen waarbij de werkingskosten door VLAJO gedragen worden. Bijkomende 

kosten voor catering en huur van de zaal worden door de POM West-Vlaanderen gedragen;  

- per jaar minimum 2 netwerkevents te organiseren t.b.v. onder meer West-Vlaamse 

onderwijsinstellingen, bedrijven en intermediairen; bij de organisatie en programmatie 

moeten de provincie en haar agentschappen betrokken worden;  

- per jaar in overleg met de Provincie minimum 1 nieuw initiatief/experiment op te zetten ter 

versterking van de ondernemerschapsskills bij leerkrachten secundair onderwijs met 

minimum 25 deelnemers, hierbij gebeurt een toelichting van Start & Go en dit bij voorkeur in 

een werkpand van de provincie West-Vlaanderen. Dit nieuw initiatief/experiment wordt door 

VLAJO West-Vlaanderen aan de provincie voorgelegd ter goedkeuring; 4  
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- per jaar minimum 2 acties van de provincie/POM/TUA West/OC West communiceren in haar 

kanalen;  

- per jaar minimum aan 2 events van het partnerschap van Start & Go en/of TUA West actief 

deel te nemen, zij het als expert/jurylid, zij het als actieve toeleider of medeorganisator;  

- potentiële kandidaat-starters toe te leiden naar Start & Go.  

VLAJO verbindt zich er toe om het verslag van de output, per onderdeel zoals hierboven 

beschreven, zowel financieel als inhoudelijk, aan de provincie te bezorgen tegen uiterlijk 1 

december van het desbetreffende jaar.  

Artikel 5 - Financieel engagement  

Onder voorbehoud van uitvoering van de engagementen vermeld in artikel 4 en het 

respecteren van de overige bepalingen, inzonderheid opgenomen in artikels 10 en 11 van 

deze overeenkomst, draagt de Provincie bij in de kosten van VLAJO West-Vlaanderen voor het 

organiseren en realiseren van voormelde acties – binnen de duurtijd van deze overeenkomst 

– voor maximaal 19.500 euro per jaar.  

Artikel 6 - Modaliteiten van de financiële inbreng  

Het bedrag van de jaarlijks voorziene financiële ondersteuning vermeld in artikel 5 wordt 

uitbetaald in één schijf na schriftelijke opvraging hiertoe en na goedkeuring door de deputatie 

van het verslag betreffende de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, dat door 

VLAJO aan de Provincie wordt overgemaakt tegen uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende 

jaar. Het verslag bevat minstens ook een overzicht van de totale uitgaven die werden verricht 

voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (cf. artikel 10).  

De schriftelijke opvraging gebeurt aan de hand van een brief t.a.v. de Provincie West-

Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, dienst EEIS- Beleidskern Economie, Koning Leopold III-

laan 41, 8200 Sint- Andries, met vermelding van het rekeningnummer waarop de subsidie 

mag gestort worden.  

Artikel 7 - Controle en toezicht  

VLAJO West-Vlaanderen verbindt er zich toe om zowel tijdens als na afloop van deze 

subsidieovereenkomst de nodige schikkingen te treffen om de controle en het toezicht op de 

uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken. Zo wordt er vrije toegang verleend tot 

alle boekhoudkundige bewijsstukken en documenten m.b.t. de activiteiten uitgevoerd i.k.v. 

voorliggende subsidieovereenkomst, en dit aan de contactpersonen van de Provincie zoals 

vermeld onder artikel 9. In het geval van Vlaamse of Europese (co)financiering tevens aan de 

bevoegde instanties van de EU, de betrokken overheden, de bevoegde controlediensten van 

deze overheden, het programmasecretariaat, de beheersautoriteit, de certificeringsautoriteit 

en de auditautoriteit. De bewijsstukken inzake de uitvoering van deze overeenkomst zullen 

minstens gedurende de door de Europese regels voorgeschreven periode bewaard worden. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid De Provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke organisatorische fouten m.b.t. de activiteiten die door VLAJO West-Vlaanderen 

i.k.v. voorliggende subsidieovereenkomst worden opgezet. 5  
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Artikel 9 – Contactpersonen Volgende aanspreekpunten voor de uitvoering van deze 

overeenkomst worden aangeduid door de partijen:  

- Voor de Provincie: dienst EEIS-Beleidskern Economie, Provinciehuis Boeverbos, K. Leopold 

III-laan 41, 8200 Sint-Andries;  

- Voor VLAJO West-Vlaanderen: VLAJO-coördinator hoger onderwijs, VLAJO Vlaamse Jonge 

Ondernemingen/afdeling West-Vlaanderen, President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk.  

Inhoudelijke contactpersonen:  

- Voor Ondernemerschap: Algemeen Coördinator Ondernemerschap, POM West-Vlaanderen, 

Provinciehuis Olympia, K. Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries;  

- Voor Arbeidsmarkt: Algemeen Coördinator Arbeidsmarkt, POM West-Vlaanderen, 

Provinciehuis Olympia, K. Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries;  

- Voor Kenniseconomie: directeur, TUA WEST, Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke.  

 

Artikel 10 - Verplichtingen  

VLAJO West-Vlaanderen verbindt er zich toe om de subsidieovereenkomst in 2 exemplaren te 

ondertekenen en terug te sturen naar de Provincie.  

VLAJO verbindt er zich tevens toe om jaarlijks tegen uiterlijk 31 januari van het 

daaropvolgende jaar een evaluatierapport op te maken m.b.t. de acties die werden uitgevoerd 

i.k.v. voorliggende subsidieovereenkomst. Dit rapport dient minstens volgende elementen te 

omvatten:  

- een financieel overzicht waaruit de volledige besteding van de verkregen ondersteuning 

blijkt;  

- een overzicht en inhoudelijke duiding van de acties (aantal deelnemers, programma, 

beschrijving van acties en resultaten, …);  

- de rapportering m.b.t. de te behalen outputindicatoren (cf. artikel 4.4);  

- de nodige stavingsstukken m.b.t. de herkenbaarheid van de provinciale steun.  

Bij het niet naleven van deze verbintenissen is de Provincie gerechtigd de financiële 

ondersteuning vermeld in artikel 5 evenredig te reduceren. Gebeurlijk is een terugvordering 

van reeds eerder overgemaakte subsidies in het raam van onderhavige overeenkomst 

mogelijk.  

Artikel 11 - Bijzondere bepalingen  

VLAJO West-Vlaanderen waarborgt dat de activiteiten die worden opgezet i.k.v. voorliggende 

subsidieovereenkomst complementair zijn aan de initiatieven die genomen worden i.k.v. de 

pijlers van het provinciaal economisch beleid “Ondernemerschap”, “Arbeidsmarkt” en 

“Kenniseconomie” en het achterliggende partnerschap. Omgekeerd verbindt de Provincie er 

zich toe om overlappingen vanuit het partnerschap van Ondernemerschap, Arbeidsmarkt en 

Kenniseconomie met de initiatieven van VLAJO terzake, te vermijden, onder meer door het 

opzetten van regelmatig overleg, het terugkoppelen van acties van de partners naar het 

netwerk, enz. 6  
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Artikel 12 – Geschillen  

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. De partijen verbinden er zich 

toe deze overeenkomst tot een goed einde te brengen en mogelijke geschillen bij voorkeur 

eerst in gezamenlijk overleg te regelen. Indien geen minnelijke regeling werd gevonden, zal 

elk geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk 

arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge vallen.  

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren (waarvan één exemplaar per partij) op  

Namens de provincieraad van West-Vlaanderen,  

Ann Tavernier Jean de Bethune  

Directeur Gedeputeerde voor Economie  

Economie, Europese en  

Internationale Samenwerking  

Namens VLAJO West-Vlaanderen,  

Karen Dejonckheere  

Coördinator Hoger Onderwijs West-Vlaanderen

 

 

*** 

 

Agendapunt 24 Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 

 

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 24. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, 

Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer Lodewyckx. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- Het provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid artikel 

90; 

- het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 

- het positief advies van de financieel beheerder; 

- na beraadslaging. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: De provincieraad neemt akte van de rapportering Financieel Beheerder m.b.t. 

het jaar 2019. 

 

*** 
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Agendapunt 26 Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en de vzw In Flanders Fields Museum (IFFM) m.b.t. het project 

Grondtonen 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, vraagt zich af of dat dit tweede reglement 

vlugger zou gaan.  

 

Mevrouw Sabien Lahaye, gedeputeerde, het is geen gelukkige manier van werken. Het 

reglement is nog niet klaar, ze neemt akte van zijn opmerking.  

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 26. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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); 

- de wet van 14 november 1983 betreffende ‘de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’; 

- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake ‘de controle op de toekenning en de 

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’; 

- de beslissing van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de 

verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening 

voorleggen; 

- het ‘Reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 

subsidie’ goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en 

latere wijzigingen; 

- de beslissing van Deputatie dd. 07/02/2019 - Agendapunt 103, waarbij goedkeuring 

verleend werd aan de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en vzw 

In Flanders Fields Museum m.b.t. het project educatie en Bericht aan de Bevolking;  

- de mogelijkheid om in dit vernieuwde concept de methodiek verder te zetten en ons 

provinciaal erfgoed te ontsluiten en valoriseren met een participatief traject voor 

regiobewoners en geïnteresseerde bezoekers; 

- het ontwerp van subsidieovereenkomst tussen de provincie en vzw IFFM m.b.t. de 

voorwaarden verbonden aan de betoelaging ten bedrage van maximaal 32.500,00 Euro 

(incl. BTW) voor het project Grondtonen; 

- het voorstel van de deputatie 

 

 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 

De subsidieovereenkomst tussen de provincie en vzw In Flanders Fields Museum m.b.t. de 

voorwaarden verbonden aan de betoelaging ten bedrage van maximaal 32.500,00 euro (incl. 

BTW) voor het project Grondtonen wordt goedgekeurd. 

 

Art. 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt kenbaar gemaakt aan vzw In Flanders Fields Museum. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 27 Goedkeuren van de bijvoegselbrief van 20 december 2018 aan 

het groepsverzekeringsreglement 2de pijler, de bijvoegselbrief van 28 december 

2018 aan de beheersovereenkomst inzake de aanvullende pensioentoezegging 2de 

pijler en de actualisering van de pensioenovereenkomst 1ste pijler 

 

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 27. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen :  

 

- De artikelen 2, 42 en 43 van het provinciedecreet;  

- De overeenkomst met Ethias (OMOB) betreffende het beheer van het pensioenfonds 

van de provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 

11 mei 1989 (1ste pensioenpijler); 

- Het besluit van de provincieraad van 25 oktober 2012 met goedkeuring van het 

pensioenreglement ten voordele van de contractuele personeelsleden van de provincie 

West-Vlaanderen en van het financieringsplan (2de pensioenpijler); 

- De wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en 

of herverzekeringsondernemingen; 

- De wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van de richtlijn 2014/50/EU betreffende 

minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de 

lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende 

pensioenrechten (Portability Richtlijn) en de wijzigingen op enkele punten in de Wet op 

de Aanvullende Pensioenen; 
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- De mogelijke impact van de wijzingen in de Wet op de Aanvullende Pensioenen met 

ingang van 01 januari 2019 op de bestaande aanvullende pensioentoezegging voor de 

contractuele personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen; 

- De bijvoegselbrief van Ethias van 20 december 2018 aan het 

groepsverzekeringsreglement met de gevolgen op de groepsverzekering nr. 8572 (2de 

pensioenpijler); 

- De bijvoegselbrief van Ethias van 28 december 2018 bij de overeenkomst betreffende 

het beheer voor eigen rekening van een collectief pensioenfonds (2de pensioenpijler) 

met de gewijzigde classificatie van de overeenkomst van tak 21 naar tak 27; 

- De brief van Ethias van 03 december 2019 met de overeenkomst(en) 1ste 

pensioenpijler afgesloten bij Ethias met de aanpassingen rekening houdend met de 

wetswijzigingen op vlak van pensioenen, verzekeringen en het privéleven; 

- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 12 februari 2020; 

- Het voorstel van de deputatie. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de bijvoegselbrief van Ethias van 20 december 2018 aan het 

groepsverzekeringsreglement ten voordele van de contractuele personeelsleden van de 

provincie West-Vlaanderen (2de pensioenpijler) goed. De bijvoegselbrief brengt het reglement 

formeel in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen. De wijzigingen die een 

mogelijke impact hebben op het groepsverzekeringsreglement gaan in vanaf 01 januari 2019. 

 

Art. 2:  

De provincieraad keurt de bijvoegselbrief van Ethias van 28 december 2018 bij de 

overeenkomst betreffende het beheer voor eigen rekening van een collectief pensioenfonds (2de 

pensioenpijler) goed.  

 

Art.3: 

 

De provincieraad keurt de actualisering van de pensioenovereenkomst 1ste pensioenpijler naar 

aanleiding van de wetswijzigingen, op vlak van pensioenen, verzekeringen en het privéleven, 

goed conform de brief van Ethias van 03 december 2019. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 28 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie West-Vlaanderen en de stad Veurne 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, deelt mee dat de heer Johan de Poorter 

hieromtrent een schriftelijke vraag heeft ingediend. In het antwoord staat dat er bij de 

voorgestelde zoekzones een eerste ruimtelijke afweging hebben gekend aan de hand van de 

criteria en selecties vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan.  

Deze moeten nog verfijnd en afgetoetst te worden met Vlaanderen. 

In de samenwerkingsovereenkomst met Veurne gaat er al ver gegaan in de voorafname van 

bedrijventerrein. Het is al redelijk waarschijnlijk dat Veurne bedrijven terrein zal bij krijgen. 

Het is nog veel te vroeg vooruit te lopen in het planproces voor herneming Prup Veurne, dit is 

de boodschap die men wil meegeven. 
 

Mevrouw Sabien Lahaye- Battheu, gedeputeerde, neemt hiervan akte. 
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De heer Reddy de Mey, Vlaams Belang raadslid, wil tussenkomen maar hij heeft problemen 

met zijn micro. Hij kan het vragen via de chat. De voorzitter hoopt dat hij hem goed heeft 

begrepen.  

 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 28. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-

Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer De Mey. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

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 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 

bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor 

ruimtelijke ordening 

- Beleidsnota 2019 - Actieplan 2019171140 – inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte 

in haar verscheidenheid 

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. De Provincieraad van West-Vlaanderen keurt de samenwerkingsovereenkomst 

met de stad Veurne voor de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne 

goed, hier als bijlage toegevoegd. 
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*** 

 

Agendapunt 29 Goedkeuren van het geactualiseerde provinciale reglement voor 

een molendraaipremie ter stimulering van de instandhouding en de werking van 

ambachtelijke molens in 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. 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Aernoudt, NV-A raadslid, heeft daarnet al het licht laten schijnen over dit 

agendapunt. 

Er zijn geen verdere 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 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

 

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 en daaropvolgende 

wijzigingen; 

- het provinciaal reglement betreffende de herkenbaarheid van 12 mei 2005; 

- het besluit van de provincieraad van 4 oktober 2001, betreffende de vaststelling van het 

provinciaal reglement voor een molendraaipremie; 

- de meerjarige verbintenis van een budget voor een molendraaipremie in het 

meerjarenplan 2020-2025; 
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- de behoefte om vrijwillige molenaars, moleneigenaars en -beheerders te ondersteunen en 

te stimuleren in het onderhoud en de werking van ambachtelijke molens in West-

Vlaanderen; 

- de noodzaak om dit te kaderen in een geactualiseerd provinciaal molenbeleid; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De provincieraad keurt het geactualiseerd provinciaal reglement goed voor een 

molendraaipremie ter stimulering van de instandhouding en werking van ambachtelijke 

molens in West-Vlaanderen. 

 

Art. 2:  Het reglement treedt in werking na goedkeuring in de provincieraad vanaf 1 januari 

2021 voor het aantal omwentelingen in 2020.

 

 

*** 

 

Agendapunt 31 Kennisnemen van de uitgaven van de Provinciale Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) 2020. 

 

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 31. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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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 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 

bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor 

ruimtelijke ordening 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels 

voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke 

commissies voor ruimtelijke ordening, artikel 4 

- Beleidsnota 2019 - Actieplan 2019171140 – inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte 

in haar verscheidenheid 

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van het beheer van de 

financiële middelen in 2019 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, hier als 

bijlage toegevoegd. 
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Bijlage 1: Overzicht van de uitgaven PROCORO in 2019 

 

 

PROCORO 

geraamd budget begroting 2019   20 000.00 € 

uitgaven 2019     10 520.27 € 

overzicht uitgaven:     

       

Onkostenvergoeding  7 725.37 €   

  zitpenningen + km vergoedingen 7 725.37 €    

       

Bureau PROCORO 7/3/2019 
 

232.00 €   

  
  

   

Plaatsbezoek 6/6/2019 ikv Bredene, Westende en Veurne 1 363.80 €   

  busvervoer 405.00 €    

  middagmaal 838.20 €    

  drankje 120.60 €    

  
 

    

Afscheidsetentje voorzitter, laatste bijeenkomst oude 

samenstelling 439.89 €   

  afscheidscadeau leden 199.89 €    

  afscheidscadeau voorzitter 200.00 €    

  bloemetje echtgenote voorzitter 40.00 €    

  
 

    

Installatievergadering 12/9/2019  484.00 €   

  gastspreker Dirk Lauwers 484.00 €    

       

Vergadering in Wevelgem ikv dossier Het Zilveren Spoor 

17/10/2019 275.21 €   

  huur zaal in Porceleinhallen 40.00 €    

  drankverbruik in Porceleinhallen 70.21 €    

  broodjesmaaltiijd  165.00 €    

 

 

 

 

*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 19 uur.  

 

 

 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert Anthierens Christof Dejaegher 

 


