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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  

 

Vergadering van donderdag 28 mei 2020 

 

Voorzitter: de heer Christof Dejaegher 

Waarnemend secretaris: de heer Simon Bekaert 

 

*** 

 

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 11 mei 2020 overleed de heer Lieven Demedts. Hij was raadslid van 11 mei 1984 

tot 24 november 1991 voor VU, district Tielt en fractievoorzitter van 1990-1991. Er 

wordt één minuut stilte gehouden.  

 

- Indien de raadsleden tijdens de vergadering technische problemen met Teams 

ondervinden, kunnen zij de servicedesk telefonisch contacteren (050/40.70.00) 

 

- Er ligt een voorstel tot agendawijziging voor betreffende het toevoegen van 

agendapunt 25 "Goedkeuren van het addendum bij het  schoolreglement 2019-2020 

van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk n.a.v. het nooddecreet onderwijs 

dd. 6/5/2020 " aan de agenda van de provincieraad van 28 mei 2020. 

2/3de meerderheid.  

 

Het Vlaams parlement keurde op 8 mei 2020 het decreet tot het nemen van dringende 

tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (het 
zogenaamde nooddecreet) goed. Dit decreet biedt scholen de kans om het huidige 

schoolreglement aan te passen n.a.v. de maatregelen die de Vlaamse Regering nam 
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nav Covid 19. Dit is vooral belangrijk om de richtlijnen m.b.t. evaluatie en deliberatie 

te kunnen aanpassen, omdat: 

o de examenperiode voor de paasvakantie niet kon plaatsvinden gezien de 

lockdown; 

o een aangepaste en correcte evaluatie voor de periode vanaf de lockdowm kan 

worden voorzien. 

 

Hiertoe wordt voorgesteld om een addendum aan het schoolreglement van het PTI toe 

te voegen. De aanpassing van het schoolreglement dienaangaande, vroeg van de 

directie en het team de nodige tijd gezien de formulering grondig en correct moest 

gebeuren om sluitend te zijn. Er werd hierbij  ook rekening gehouden met het advies 

van de POV (koepel voor het provinciaal onderwijs). Vandaar dat het addendum pas 

nu kan worden voorgelegd.   

 

Elke aanpassing van het schoolreglement wordt ter goedkeuring aan de provincieraad 

voorgelegd omwille van het regelgevend karakter. Het addendum wordt bijgevolg ook 

voorgelegd en hier met de vraag dit hoogdringend te willen opnemen gezien de 

periode waarop het addendum betrekking heeft loopt sinds 16 maart en de 

goedkeuring zeker essentieel is i.f.v. de verdere evaluatie en de voorbereiding van de 

deliberaties in juni.  

 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 

aanwezige leden. Bijgevolg wordt er over de agendawijziging gestemd. 

Stemming over de agendawijziging: de raadsleden kunnen hun stem uitbrengen 

onder de eerste zitting van 28 mei 2020 (dit is de zitting met 13u als aangegeven 

startuur). 

 

 

 

STEMMING TOEVOEGING AGENDAPUNT  

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 1. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Klerck, De Mey, De Poorter, Decleer, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewycxk, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

 

- De voorzitter gaat verder met de mededelingen. Hij wenst mevrouw Bieke Moerman 

een dikke proficiat met haar verjaardag!  

 

- Er zijn negen amendementen ingediend. De amendementen zijn raadpleegbaar op 

cobra@home onder de eerste zitting provincieraad van 28 mei 2020 (dit is de zitting 

met 13u als aangegeven startuur). 

 

 Amendementen van de N-VA- en de Groen-fractie bij AP 3 

Indien amendement 1 niet wordt goedgekeurd, wordt amendement 2 aan de 

provincieraad voorgelegd. 

Bepalen van het stemgedrag van de provinciale vertegenwoordigers voor de 

stemming in de algemene vergadering van Inagro vzw op 2 juni 2020 over de 

statutenwijziging 
 

 Amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij AP 5 

Goedkeuren van het provinciaal reglement DNA van het dorp 
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 Amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij AP 6 

Goedkeuren van het reglement voor de uitvoering van de demomaatregelen 

beheer erosie, waterkwaliteit en -kwantiteit die deel uitmaken van het 

landinrichtingsproject Water-Land-Schap 

 

 Amendement van de Groen-fractie bij AP 7 

Goedkeuren van het provinciaal waterputtenreglement 

 

 Amendement van de N-VA-fractie bij AP 7 

Goedkeuren van het provinciaal waterputtenreglement 

 

 Amendement van de Groen-fractie bij AP 16  

Goedkeuren van de delegatie van planningsbevoegdheid voor de herziening en 

uitbreiding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “terrein voor 

openluchtrecreatief verblijf Riviera te Nieuwpoort” 

 

 Amendement van de Groen-fractie bij AP 17 

Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Kleiput Egem en 

omgeving Pittem 

 

 Amendement van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu bij AP 18 

Goedkeuren van het provinciaal reglement inzake toeristische impulsen 

 

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 28 mei 2020. Na de bespreking van alle agendapunten wordt het 

stemresultaat meegedeeld. 

 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 2 Kennisnemen van het herstelplan naar aanleiding van 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. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, deelt mee dat haar fractie het positief vindt 

dat de deputatie snel met een onderbouwd herstelplan komt. Een deel van de voorgestelde 

maatregelen valt binnen de goedgekeurde budgetten en dat betekent een verschuiving van 

middelen. Zij hoopt dat daardoor andere noodzakelijke projecten niet in het water zullen 

vallen. Een ander deel van het plan betreft beleid met extra budget. 

 

De Groen-fractie staat dus positief tegenover het plan, maar mevrouw Schotte wil toch enkele 

bedenkingen formuleren. Ze staat er op dat de monitoring en opvolging van de verschillende 

maatregelen steeds op de commissies toegelicht zullen worden, en dat na verloop van tijd ook 

de effectiviteit van de genomen maatregelen gemeten wordt. Heel wat acties zijn momenteel 

nog bijzonder vaag, maar daar heeft ze begrip voor, want alles moest erg snel gaan. Ze wil 

wel zicht krijgen op hoe de voorziende budgetten precies uitgegeven zullen worden en welke 

resultaten daarmee behaald worden.  
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Mevrouw Schotte wijst op de grote promotiebudgetten en vindt dit niet geruststellend. Ze is 

van mening dat de provincie zeker geen tekort heeft aan budget voor promotie. De 

coronamaatregelen moeten in de eerste plaats ten goede komen van de getroffen sectoren en 

dienen niet om het provinciebestuur zelf in de verf te zetten. 

 

Deze coronaperiode heeft zeker aangetoond dat er nood is aan openbare ruimte voor 

recreatie dicht bij huis. De uitbouw van de provinciale domeinen en van wandel- en 

fietsroutes in de hele provincie dringt zich op. Ook het stimuleren van steden en gemeenten 

om meer groen te voorzien voor de inwoners is een must. Mevrouw Schotte hoopt dat dit in 

de toekomst ruim aan bod zal komen in het beleid. 

 

Ook de heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, vindt het goed dat er een relanceplan 

komt. Het plan bevat goede elementen, maar hij vindt het te weinig concreet. Hij vraagt wat 

dit zal opleveren voor de West-Vlaming. Hij vraagt zich ook af of sommige elementen wel in 

een herstelplan opgenomen moeten zijn. Hij geeft daarbij het voorbeeld van de planten die 

aangekocht zullen worden voor het provinciehuis, ter bevordering van de sierteelt. 

 

Vervolgens wijst de heer Pillaert op het initiatief van verschillende lokale besturen om 

gemeentebonnen uit te geven, ter bevordering van de lokale economie. Hij is van de mening 

dat de provincie de gemeenten moet ondersteunen door daar een bedrag bovenop te leggen, 

bijvoorbeeld 5 euro per inwoner. Een dergelijke actie zal veel zichtbaarder zijn voor de 

inwoners en ook de handelaars zijn ermee gebaat. 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wenst in te gaan op het kusttoerisme. Hij betreurt dat 

de discussie tussen enkele kustburgemeesters in de pers werd gevoerd. Hij vindt het goed dat 

de gedeputeerde en Westtoer zich niet in die discussie hebben laten meeslepen. 

 

Wat betreft het plan om het toerisme over de hele provincie en over de hele kust te spreiden, 

merkt de heer Aernoudt op dat gemeenten die willen deelnemen aan de actie ‘Ik zomer West-

Vlaams’ zich moeten aanmelden tegen 20 mei. Hij vraagt hoeveel aanmeldingen er zijn. Wat 

betreft het plan tot spreiding van het toerisme aan de kust vraagt hij naar de stand van 

zaken. 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van mevrouw Schotte dat de 

promotiebudgetten bedoeld zijn voor communicatie over de sectoren, en niet over het 

provinciebestuur. 

 

Ten aanzien van de heer Pillaert antwoordt de heer Naeyaert dat er net wel concrete acties in 

het plan opgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld de begroening van het provinciehuis. Dat is een 

kleine actie, maar mag evengoed in het plan staan. Ook het trekkingsrecht ‘Ik zomer West-

Vlaams’ is een concrete actie. Alle gemeenten hebben daar op ingetekend en zij kunnen 

daarmee aan de slag gaan met hun lokale partners. Een aantal zaken zijn inderdaad nog 

minder concreet, maar dat komt onder meer omdat het allemaal snel moest gaan. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, licht ten aanzien van de heer Aernoudt toe 

dat de provincie en Westtoer in het kustburgemeestersoverleg een ondersteunende en 

coördinerende rol proberen te spelen. Dat is niet altijd evident. Elke kustgemeente moet nu 

een plan van aanpak opmaken voor het komende seizoen. Westtoer heeft vooral een rol te 

spelen op het vlak van cijfermateriaal. Het kenniscentrum van Westtoer heeft op dat vlak een 

ruime expertise. Door een samenwerking met Proximus kan Westtoer de drukte aan de kust 

in kaart brengen en het is de bedoeling om dit dagelijks te doen in plaats van tweewekelijks. 

In samenwerking met de kustgemeenten zal het aantal aanwezigen geteld worden, zowel op 

het strand als in de winkelstraten. De tellers zouden gefinancierd worden door de gemeenten 

en Westtoer zou de software financieren. Beide zaken worden momenteel verder voorbereid 

en uitgewerkt. Westtoer steekt hiermee de nek uit, maar niets doen is geen optie, zo stelt de 

gedeputeerde. 

 

De heer Pillaert stipt aan dat ‘Ik zomer West-Vlaams’ een goede actie is. Hij merkt op dat de 
voorziene budgetten voor deze actie veel meer omvatten dan enkel de ondersteuning van de 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

lokale economie. Hij stelt voor om de gemeentebonnen te ondersteunen, omdat dit werkelijk 

de lokale actoren ten goede komt. 

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat de communicatie zowel vanuit 

Westtoer als vanuit de gemeenten zal gebeuren. Hij waarschuwt voor communicatie die 

elkaar overlapt en vraagt om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, is van mening dat er geen provinciale bedrijfsbelasting 

geïnd kan worden bij bedrijven die gedwongen moesten sluiten. Hij vraagt om dit in te 

calculeren in het herstelplan. 

 

De heer Aernoudt wenst gedeputeerde Lahaye-Battheu veel moed toe in de samenwerking 

met de kustburgemeesters. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van de heer Coupillie dat hij 

alle begrip heeft voor de ondernemingen die het nu moeilijk hebben. Maar, en dat zegt hij ook 

ten aanzien van de heer Pillaert, er moeten keuzes gemaakt worden. Eén euro per inwoner 

betekent 1.250.000 euro. Je kan het beschikbare budget maar één keer uitgeven. De 

provincie doet ernstige inspanningen om supplementaire middelen vrij te maken. Acties, 

investeringen, engagementen worden geheroriënteerd ter bevordering van een relance van de 

economie. Op die manier kan de provincie ook structureel te werk gaan. Hij verduidelijkt ten 

aanzien van mevrouw Schotte dat andere belangrijke initiatieven dus niet in de koelkast 

gestopt worden. 

 

De heer gedeputeerde weerlegt de stelling dat het plan niet concreet is en hij licht meteen 

ook enkele concrete acties toe. Uiteraard zullen deze ook opgevolgd en geëvalueerd worden. 

Als een maatregel minder succes heeft of niet voldoet, dan wordt die bijgestuurd. In de 

commissie zal de nodige toelichting gegeven worden. 

 

De heer Simon Bekaert, sp.a-fractievoorzitter, roept op om voorzichtig te zijn met initiatieven 

zoals een bedrag toevoegen aan gemeentebonnen of het schrappen van een belasting. Voor 

een ondernemer zal dat geen verschil maken, maar voor de provincie zou het wel een gat in 

de begroting slaan. Wat de gemeentebonnen betreft, is het bovendien ook zo dat niet alle 

gemeenten deze voorzien.  

 

De heer Pillaert stelt dat het plan zowel concrete als vage acties bevat. Wat de opleg op de 

gemeentebonnen betreft, merkt hij op dat niet elke gemeente die aanbiedt en dus zou er 

geen opleg nodig zijn voor élke inwoner van West-Vlaanderen. 

 

Ten aanzien van de heer Bekaert stipt de heer Pillaert aan dat ook niet elke gemeente een 

mondmasker voorziet voor de inwoners. De gemeenten die dit niet doen, zullen dus ook de 

opleg vanuit de provincie niet krijgen. Zijn voorstel was constructief bedoeld, maar blijkbaar 

gaat de meerderheid er niet op in. 

 

De heer Naeyaert verduidelijkt ten aanzien van de heer De Mey dat er een globale 

communicatiecampagne is rond ‘Ik zomer West-Vlaams’. De lokale besturen zijn daarbij 

betrokken. Deze campagne verloopt wel degelijk gecoördineerd en in overleg. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 
 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

Agendapunt 3 Bepalen van het stemgedrag van de provinciale 

vertegenwoordigers voor de stemming in de algemene vergadering van Inagro vzw 

op 2 juni 2020 over de statutenwijziging 

 

 

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, licht het gezamenlijke amendement van de 

Groen- en N-VA-fracties toe. Hij merkt op dat Inagro een kleine tien jaar bestaat en dat zij tot 

nu toe geen politiek strategisch comité hebben gemist. Als de statutenwijziging goedgekeurd 

wordt, dan zullen enkele raadsleden van de meerderheid op kosten van Inagro, op kosten van 

de landbouwsector betaald worden voor het deelnemen aan de vergaderingen. Groen en N-VA 

hebben er geen bezwaar tegen dat de meerderheid afzonderlijk bijeenkomt om zaken te 

bespreken, maar ze hebben wel een probleem met het toekennen van zitpenningen. Ze 

vinden dit een voorbeeld van oude politieke cultuur. 

 

Bovendien, zo vervolgt de heer Tavernier, als zo’n strategisch comité niet gemist werd in 

Inagro, moeten deze in de andere agentschappen dan niet eens in vraag gesteld worden. De 

middelen die nu extra nodig zijn voor de zitpenningen, kunnen beter besteed worden aan de 

landbouw in West-Vlaanderen. 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, gaat niet akkoord met de amendementen van de 

Groen- en N-VA-fracties. Inagro is qua budget en aantal personeelsleden het grootste 

agentschap van de provincie. Het agentschap is mede groot geworden door het binnenhalen 

van externe middelen. De provincie blijft de belangrijkste en structurele partner van Inagro. 

Het is momenteel het enige agentschap zonder directiecomité, waarin overleg plaatsvindt 

tussen de directie van het agentschap, de voorzitter van het agentschap en de leden van de 

meerderheidsfracties. De vraag naar een directiecomité bestaat al van bij de start van Inagro. 

Er is structureel overleg nodig over belangrijke zaken op strategisch niveau en 

investeringsniveau. Een directiecomité gaat meer over de dagdagelijkse leiding en daarom is 

hier voor de benaming strategisch comité gekozen. Hij vraagt zich af waarom een 

provincieraadslid niet zou vergoed mogen worden voor het actief deelnemen aan de 

vergaderingen van het comité. 

 

De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, merkt ten aanzien van de heer Tavernier op 

dat de landbouwsector niet gered kan worden met het bedrag van enkele zitpenningen. Hij 

wijst op het belang van Inagro voor de landbouwsector. 

 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, stelt ten aanzien van de heer Vandermersch 

dat zijn fractie in het verleden al meermaals heeft gezegd dat Inagro heel goed werk levert. 

Net daarom ook vraagt hij zich af waarom er nog nood is aan een politiek comité. In de raad 

van bestuur kunnen de zaken ook grondig besproken worden. En er zijn voorbeelden van 

overlegorganen waar ook actief wordt gewerkt en waar geen zitpenningen toegekend worden. 

 

De heer Tavernier sluit zich aan bij de tussenkomst van de heer Pillaert. Hij benadrukt dat hij 

de landbouwsector wel degelijk serieus neemt en graag in de raad van bestuur mee wil 

nadenken over alle aspecten van de werking van Inagro. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 
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Amendement 1 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement 1 betreffende het 

besluit van agendapunt 3. 

 

Het amendement wordt verworpen met 20 neen-stemmen tegen 15 ja-stemmen bij 1 

onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, De Mey, Dejaeghere, Lodewyckx, 

Pillaert, Schotte, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke en 

Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, 

Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

In het ontwerp van besluit van de provincieraad van bepalen van het stemgedrag van de 

provinciale vertegenwoordigers voor de stemming in de algemene vergadering van Inagro vzw 

op 2 juni 2020 over de statutenwijziging wordt deze als volgt gewijzigd:  

Huidig:  

Artikel 1: De provincieraad machtigt de vertegenwoordigers van de provincie in de Algemene 

Vergadering van Inagro VZW om de statutenwijziging en aanpassingen in het intern 

reglement zoals bepaald in het agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Inagro VZW goed te keuren.  

Gewijzigd: 

Artikel 1: De provincieraad machtigt de vertegenwoordigers van de provincie in de Algemene 

Vergadering van Inagro VZW om de statutenwijziging en aanpassingen in het intern 

reglement zoals bepaald in het agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Inagro VZW goed te keuren mits de volgende wijziging in het ontwerp van statutenwijziging: 

Schrappen van artikels 36 tot en met 40.  

 

Toelichting:  

Deze artikels voeren een nieuw orgaan, het Politiek Strategisch Comité in en regelen de 

werking ervan.  

Inagro functioneert sinds haar oprichting in 2011 zonder de aanwezigheid van zo’n Comité 

met enkel politieke vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in de provincieraad. Er is 

in al die jaren geen nood gebleken om een dergelijk orgaan te laten bestaan naast de raad 

van bestuur.  

Indien de meerderheid in de provincieraad wil overleggen over de werking van Inagro, is er 

niets dat dit belet. Daarom is het niet noodzakelijk een nieuw statutair politiek orgaan in het 

leven te roepen. Het provinciebestuur heeft zeker geen tekort aan allerlei politieke organen, 

er is eerder nood aan een afbouw dan aan het installeren van bijkomende organen. Indien 

men vindt dat de prestaties van provincieraadsleden hiervoor vergoed moeten worden, kan 

dit perfect ook met de fractiemiddelen die de fracties krijgen in plaats van met middelen van 

Inagro.  

Dat er ook andere provinciale agentschappen zijn met een directiecomité is eerder een 

argument om te bekijken of dit wel een noodzakelijk orgaan is, eerder dan dit bij Inagro ook 

te installeren.  

De presentiegelden die hiervoor vanuit Inagro ingezet zouden worden, kunnen beter besteed 

worden aan de ondersteuning van de landbouw in West-Vlaanderen. 

 

Namens de Groen Fractie Namens de N-VA fractie 

Maarten Tavernier Luc Coupillie 
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Amendement 2 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement 2 betreffende het 

besluit van agendapunt 3. 

 

Het amendement wordt verworpen met 20 neen-stemmen tegen 15 ja-stemmen bij 1 

onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Buyse, Coupillie, De Mey, De Poorter, Dejaeghere, Lodewyckx, 

Pillaert, Schotte, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, 

Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

Dejaegher, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dumarey, Hollevoet, Kindt, 

Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heren Bruynooghe,  

 

Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

In het ontwerp van besluit van de provincieraad van bepalen van het stemgedrag van de 

provinciale vertegenwoordigers voor de stemming in de algemene vergadering van Inagro vzw 

op 2 juni 2020 over de statutenwijziging wordt deze als volgt gewijzigd:  

Huidig:  

Artikel 1: De provincieraad machtigt de vertegenwoordigers van de provincie in de Algemene 

Vergadering van Inagro VZW om de statutenwijziging en aanpassingen in het intern 

reglement zoals bepaald in het agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Inagro VZW goed te keuren.  

Gewijzigd: 

Artikel 1: De provincieraad machtigt de vertegenwoordigers van de provincie in de Algemene 

Vergadering van Inagro VZW om de statutenwijziging en aanpassingen in het intern 

reglement zoals bepaald in het agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Inagro VZW goed te keuren. In de voorziene statutenwijziging wordt artikel 39 vervangen 

door wat volgt: 

Artikel 39. Aan het lidmaatschap van het PSC zijn geen zitpenningen of vervoerskosten 

verbonden. 

Toelichting:  

Dit artikel voorziet een vergoeding voor provincieraadsleden. 

Indien de meerderheid in de provincieraad wil overleggen over de werking van Inagro, is er 

niets dat dit belet. 

Indien men vindt dat de prestaties van provincieraadsleden hiervoor vergoed moeten worden, 

kan dit perfect ook met de fractiemiddelen die de fracties krijgen in plaats van met middelen 

van Inagro. 

 

Namens de Groen Fractie Namens de N-VA fractie 

Maarten Tavernier Luc Coupillie 
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Besluit 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 21 ja-stemmen tegen 13 neen-stemmen bij 2 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dumarey, 

Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, 

Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, Lodewyckx, 

Pillaert, Schotte, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande en Vandenbulcke. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Buyse en De Poorter. 

 

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 de artikelen 238 t.e.m. 240bis (Het provinciale extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm) en artikel 188 (deelname van de 

provincies aan rechtspersonen) 

- de gecoördineerde statuten van Inagro VZW van oktober 2016  

- het voorstel van de Raad van Bestuur van Inagro VZW dd. 3 maart 2020 tot aanpassing van 

de statuten en het intern reglement; 

- de uitnodiging dd. 09 maart 2020 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Inagro 

VZW op 02 juni 2020 met volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 24/03/2020 

2. Goedkeuren gecoördineerde statuten 

3. Goedkeuren intern reglement 

4. Varia  

- het besluit van de provincieraad van 28/02/2019 tot het aanduiden van de provinciale 

vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen; 

- het voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

De provincieraad machtigt de vertegenwoordigers van de provincie in de Algemene 

Vergadering van Inagro VZW om de statutenwijziging en aanpassingen in het intern 

reglement zoals bepaald in het agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Inagro VZW goed te keuren. 

 

Art. 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Inagro VZW. 

 

 

 

 

*** 
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Agendapunt 4 Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en van 

de 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. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, merkt op dat dit reglement in drie jaar al drie keer 

gewijzigd werd. Het is blijkbaar een moeilijke bevalling geweest om dit reglement rond te 

krijgen. Het verleden leert dat coöperaties die financieel niets tekort hebben deze subsidies 

proberen op te strijken. Producentenorganisaties zouden meer kunnen wegen op de 

prijszetting. Hij zou liever een andere vorm van ondersteuning voorzien, met name een 

ondersteuning in natura. Inagro heeft heel wat expertise op het vlak van communicatie, 

landbouweconomie, enzovoort. De subsidie zou bijvoorbeeld verleend kunnen worden in de 

vorm bijstand in het opzetten van een project. Dit zou ook een opportuniteit zijn om Inagro in 

het daglicht te stellen. Zijn fractie zal het subsidiereglement zoals het nu voorligt niet 

goedkeuren. 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat kleine én grote coöperaties gebruik maken 

van dit reglement. De grote coöperaties zijn vaak net kwetsbaar op het vlak van 

communicatie en in het opbouwen van de band met de coöperanten. Als dit reglement dat 

kan stimuleren, dan vindt hij dat een goede zaak. 

 

Wat betreft de suggestie om het personeel van Inagro in te zetten, merkt de heer 

gedeputeerde op dat het reglement niet belet dat de coöperaties beroep doen op de kennis en 

ervaring die aanwezig is binnen Inagro. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 

 

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 Dejaegher, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, 

De Mey, Decleer, 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, Dejaeghere, Pillaert, Van Meirhaeghe, Vandenbrande 

en Vandenbulcke. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer Depoorter. 

 

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, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal 

belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale 

reglementen) 

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

subsidies (artikel 4); 

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

reservevorming door subsidietrekkers; 
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 het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005; 

 het provinciaal reglement coöperaties en producentenorganisatie in de land- en 

tuinbouwsector van kracht sedert 1 mei 2018 tot en met 31 december 2019, goedgekeurd 

door provincieraad dd. 26 april 2018 met wijzigingen, goedgekeurd door de provincieraad 

dd. 28 februari 2019 

 het voorstel van de deputatie 

 

 

Besluit 

 

 

Enig artikel : 

 

Het provinciaal reglement coöperaties & producentenorganisaties in de land- en 

tuinbouwsector 2020-2025 als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 5 Goedkeuren van het provinciaal reglement DNA van het dorp 

 

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 Bart Naeyaert, gedeputeerde, licht toe dat Lo-Reninge is toegevoegd. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij het besluit van 

agendapunt 5. 

 

Het amendement wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bruynooghe, Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Klerck, De Mey, Decleer, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-

Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

AMENDEMENT 

Enig artikel: 

In het reglement wordt in artikel 6. Procedure Afdeling dorpen in de T.OP Kustzone, de 

eerste paragraaf gewijzigd. 

- De originele paragraaf luidde: Voor dorpen gelegen in de gemeenten T.OP Kustzone 

wordt gedurende de duur van het Vlaams programma T.OP Kustzone een andere 

procedure gevolgd. Het gaat om dorpen gelegen op het grondgebied van de 

gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene, De Haan, 

Blankenberge, Knokke-Heist, Veurne, Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, 
Damme, Alveringem en Diksmuide. 

- De vervangende paragraaf luidt: Voor dorpen gelegen in de gemeenten T.OP 
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Kustzone wordt gedurende de duur van het Vlaams programma T.OP Kustzone een 

andere procedure gevolgd. Het gaat op het ogenblik van goedkeuring van het 

reglement om dorpen gelegen op het grondgebied van de gemeenten De Panne, 

Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, 

Lo-Reninge, Veurne, Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, Damme, Alveringem 

en Diksmuide. 

TOELICHTING 

Er wordt voorgesteld om het reglement te wijzigen overeenkomstig de bespreking van het 

agendapunt in de voorbereiding van het Beleidsforum van 2 juni 2020. De opsomming van 

gemeenten behorend tot de T.OP-kustzone, waarbij Lo-Reninge per ongeluk niet werd 

opgesomd, was ter verduidelijking en kan in de loop van dat T.OP-programma nog gewijzigd 

worden. 

 

Brugge, 25 mei 2020 

Bart NAEYAERT 

 

BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van 

agendapunt 5. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, 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 en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren De Poorter 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 van 9 december 2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, 

inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 

42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen) 

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

subsidies (artikel 4); 

 het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de 

controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers; 

 het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005; 

 Het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van kleine dorpen op het West-

Vlaamse platteland goedgekeurd door de provincieraad op 26 juni 2014; 

 het voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Enig artikel : 

 

Het provinciaal reglement Provinciaal reglement voor DNA-masterplannen in dorpen, als 

bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 
 

*** 
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Agendapunt 6 Goedkeuren van het reglement voor de uitvoering van de 

demomaatregelen beheer erosie, waterkwaliteit en -kwantiteit die deel uitmaken 

van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 

 

 

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 Bart Naeyaert, gedeputeerde, merkt op dat de naam van de ambtenaar uit het 

reglement werd geschrapt en dat de naam van de dienst werd gewijzigd. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij het besluit van 

agendapunt 6. 

 

Het amendement wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, De Mey, Decleer, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 

Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van 

Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heren Bruynooghe en De Poorter. 

 

Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

AMENDEMENT 

Enig artikel: 

In het reglement worden in artikel 3. procedure, de woorden “Kelly Gheleyns” opgeheven. 

In het reglement worden in artikel 3. Procedure, de woorden “gebiedsgerichte werking” 

vervangen door de woorden “Strategie en Ontwikkeling”. 

TOELICHTING 

Er wordt voorgesteld om het reglement te wijzigen overeenkomstig de bespreking van het 

agendapunt tijdens de eerste commissie van 18 mei 2020. 

Brugge, 25 mei 2020 

Bart NAEYAERT 

Gedeputeerde voor integraal waterbeleid 

 

 

BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van 

agendapunt 6. 

 

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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter 

 

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 dd. 9 december, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang 

omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) 

- het actieplan AP000025 ‘wateruitdagingen oplossen in regiospecifieke context en 

interdienstelijke doelstellingen’ met actie AC000180 ‘Project Water-land-schap:Kleine 

Kemmelbeek’ 

- Het provinciaal reglement landinrichting Water-Land-Schap en Leader Westhoek met 

bijlage (fiches). 

- De doelstelling van dit reglement dat een een selectiekader wil vastleggen voor de 

beoordeling van de demonstratiemaatregelen. Door deze demonstratiemaatregelen wordt 

op het terrein ingezet op een goede waterkwaliteit en watervoorraad, een leefbare 

landbouw en een kwaliteitsvol landschap in de afstroomgebieden van de Kleine 

Kemmelbeek en de Bollaert/Wijtschatebeek.  

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het provinciaal reglement landinrichting Water-Land-

Schap en Leader Westhoek dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is. 

 

Artikel 2: de deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 7 Goedkeuren van het provinciaal waterputtenreglement  

 

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, licht toe dat de Groen-fractie volledig achter deze 

vorm van publiek-private samenwerking staat. Hij pleit ervoor om de opportuniteiten die zich 

voordoen te gebruiken om de natuurwaarden in landelijk gebied op te krikken. Dat zou bij 

deze publiek-private samenwerking gestimuleerd moeten worden. Hij vraagt om het 

stimuleren van biodiversiteitswaarden bij het aanleggen van waterputten op te nemen als 

afzonderlijk criterium. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, vindt het voorliggende reglement erg waardevol. Hij zou 

het graag nog wat verfijnd zien. Zo kan het aspect biodiversiteit inderdaad meer in rekening 

gebracht worden. Daar is evenwel geen vierde artikel voor nodig, want daarover is iets 

opgenomen in het decreet. De hoofdaccenten liggen op de buffer- en spaarfunctie. Hij schat 

de spaarfunctie wel tien punten hoger in, vandaar het amendement. 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, is van mening dat er voldoende evenwicht zit in de 

verdeling van de punten. Bij de dertig punten die naar het decreet integraal waterbeleid gaan, 

zitten elementen die te maken hebben met het creëren van meer biodiversiteit. In de jury zit 

overigens een personeelslid van de dienst MiNaWa die deze punten ook mee bekijkt. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT Groen-fractie 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement 1 van agendapunt 7. 

 

Het amendement wordt verworpen met 31 neen-stemmen tegen 5 ja-stemmen bij 1 

onthouding. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-

Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 

Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Vansteenkiste. 

 

Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

Toevoeging van artikel 2:  

In het ontwerpreglement wordt artikel 5 gewijzigd en vervangen door:  

Artikel 5. Beoordelingscriteria  

Het project wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:  

1. Impact van het project op wateroverlastbestrijding: De effectiviteit van het project (aantal 

m³ buffergrootte) wordt afgewogen tegen de efficiëntie, kosten/baten van het project. De 

verhouding “buffervolume tegen wateroverlast/prijs” bepaalt de rangorde, waarbij het beste 

voorliggend project in de evaluatieperiode het maximum aantal punten krijgt.  

(30 punten)   

2. Impact van het project op de droogte-problematiek  

a. De verhouding volume waterspaarfunctie/prijs bepaalt de rangorde   

b. Efficiëntie gebruik van het water uit het waterspaarbekken (afstand put – perceel of 

stal/huiskavel of gebruik)  

c. Samenwerking meerdere gebruikers krijgt extra positieve beoordeling, onderlinge 

afspraken of een intentieverklaring tussen de verschillende partijen mee in te dienen.  

(30 punten)  

3. Bijdrage tot de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, 

gecoördineerd op 15 juni 2018 (en latere wijzigingen):  

a. Aanleg bredere oever met flauwe taluds  

b. Terug in open profiel brengen van waterloop  

c. Verbeteren waterkwaliteit (vb. wetlands)  

d. Infiltratie bevorderen (vb. retentie op lage weiden)  

e. Verbetering hydromorfologie waterloop (vb. hermeandering)  

f. Erosie werende maatregelen (vb. grasbuffers)  

g. Landschappelijke integratie (vb. aanplant streekeigen struweel)  

h. Tegengaan verdroging door evapotranspiratie door aanleg beschaduwing i. … (30 punten)  

4. Bijdrage tot het verhogen van de biodiversiteit  

het creëren van biotopen voor diverse soorten fauna en flora 

(10 punten) 

De aanvrager maakt in het aanvraagformulier expliciet duidelijk in welke mate het project 

beantwoordt aan deze criteria.  

  

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 

rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal een rangorde van de 

ingediende projecten worden opgemaakt.  

 

Toelichting :  
Deze water’putten’/bekkens kunnen niet alleen een meerwaarde vormen op vlak van 

waterbeheer maar kunnen ook een meerwaarde betekenen voor de natuurwaarden in 
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landelijk gebied. De waarde op vlak van biodiversiteit, is ruimer dan de elementen die 

opgenomen zijn in artikel 3 vanuit het Decreet Integraal Waterbeleid. Vandaar het voorstel 

om dit in een afzonderlijk criterium op te nemen, met een afzonderlijke score. Het lagere 

gewicht dat aan dit criterium toegekend wordt, maakt duidelijk dat dit een nevendoelstelling 

is.   

 

Namens de Groen-fractie 

Maarten Tavernier 

 

 

 

AMENDEMENT N-VA fractie 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement 2 van agendapunt 7. 

 

Het amendement wordt verworpen met 18 neen-stemmen tegen 16 ja-stemmen bij 2 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dumarey, 

Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, 

Vandermersch, Vanlerberghe en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Dejaeghere, De Mey, Lodewyckx, 

Pillaert, Schotte, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke 

Vanryckeghem en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren De Poorter en Vannieuwenhuyze. 

 

Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het provinciaal reglement waterputten en de 

samenwerkingsovereenkomsten die als bijlage bij dit besluit gevoegd zijn. 

In het ontwerpreglement wordt artikel 5 gewijzigd en vervangen door:  

Artikel 5. Beoordelingscriteria  

Het project wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:  

1. Impact van het project op wateroverlastbestrijding: De effectiviteit van het project (aantal 

m³ buffergrootte) wordt afgewogen tegen de efficiëntie, kosten/baten van het project. De 

verhouding “buffervolume tegen wateroverlast/prijs” bepaalt de rangorde, waarbij het beste 

voorliggend project in de evaluatieperiode het maximum aantal punten krijgt.  

(40 punten)   

2. Impact van het project op de droogte-problematiek  

a. De verhouding volume waterspaarfunctie/prijs bepaalt de rangorde   

b. Efficiëntie gebruik van het water uit het waterspaarbekken (afstand put – perceel of 

stal/huiskavel of gebruik)  

c. Samenwerking meerdere gebruikers krijgt extra positieve beoordeling, onderlinge 

afspraken of een intentieverklaring tussen de verschillende partijen mee in te dienen.  

(40 punten)  

3. Bijdrage tot de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, 

gecoördineerd op 15 juni 2018 (en latere wijzigingen):  

a. Aanleg bredere oever met flauwe taluds  

b. Terug in open profiel brengen van waterloop  

c. Verbeteren waterkwaliteit (vb. wetlands)  

d. Infiltratie bevorderen (vb. retentie op lage weiden)  

e. Verbetering hydromorfologie waterloop (vb. hermeandering)  

f. Erosie werende maatregelen (vb. grasbuffers)  
g. Landschappelijke integratie (vb. aanplant streekeigen struweel)  

h. Tegengaan verdroging door evapotranspiratie door aanleg beschaduwing  
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i. Verbeteren van aquatische ecosysteem en van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke 

terrestrische ecosysteem, geïndiceerd door de biodiversiteit. 

(20 punten)  

De aanvrager maakt in het aanvraagformulier expliciet duidelijk in welke mate het project 

beantwoordt aan deze criteria.  

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 

rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal een rangorde van de 

ingediende projecten worden opgemaakt.  

Toelichting :  

De waarde op vlak van biodiversiteit, is nu ook opgenomen in artikel 3.  

De hoofdaccenten worden voorzien voor de buffer- en spaarfunctie.  

De spaarfunctie wordt nu hoger ingeschat. 

Namens de N-VA fractie  

Luc Coupillie 

 

 

STEMMING BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 

 

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, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 

Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 

Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren De Poorter, Dejaeghere, Lodewyckx, 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 dd. 9 december, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang 

omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) 

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

subsidies 

- het actieplan AP000024 ‘Inrichten en onderhouden van een klimaatrobuust watersysteem 

2020-2025’ met actie AC000170 ‘uitvoeren droogteactieplan’ 

- Het provinciaal reglement landinrichting Water-Land-Schap en Leader Westhoek. 

- het voorliggend provinciaal reglement waterputten met samenwerkingsovereenkomsten 

dat het administratieve selectieproces, de kosten van verdeling en het beheer van deze 

putten regelt 

- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het provinciaal reglement waterputten en de 

samenwerkingsovereenkomsten die als bijlage bij dit besluit gevoegd zijn. 

 

*** 
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Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure 

(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) voor de opdracht 

van levering: vervangen van de coreswitch Provinciehuis Boeverbos  

 

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 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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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 dd. 9 december 2005, inzonderheid 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1, 1° a) 

- actie: AC000342 ICT-Beheer 

- de opdracht van levering: vervangen van de coreswitch PH Boeverbos 

- het daartoe opgemaakte bestek  

- de raming voor een bedrag van 121.430,00 € excl. btw of 146.930,30 € incl. btw 

- de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure  

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het bestek betreffende de opdracht van levering: vervangen van de coreswitch PH Boeverbos 

met raming voor een bedrag van 121.430,00 € excl. btw of 146.930,30 € incl. btw, wordt 

goedgekeurd. 

 

 

Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

 

 

*** 
 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te 

Ingelmunster in functie van het creëren van een openbare waterloop 

 

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 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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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 overeenkomsten voor de aankoop van percelen te Ingelmunster + de 

uittredingsovereenkomst, goedgekeurd in zitting van 2 april 2020; 

- Het feit dat er door deze aankoop een nieuwe waterloop kan gecreëerd worden waardoor 

de verstoorde waterafvoer wordt opgelost; 

- Het opmetingsplan; 

- Het schattingsverslag; 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel te Ingelmunster, 1ste afdeling, 

sectie B, perceelnummer 1735 D P0000 met een oppervlakte volgens meting van 383m² 

tegen een prijs van 3814,68 EUR; 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen te Ingelmunster, 1ste afdeling, sectie 

B, perceelnummers 1735 A P0000, 1735 B P0000 en 1735 C P0000, met een totale 

oppervlakte volgens meting van 506m² tegen een totale prijs van 3464,84 EUR;  

- Het voorstel van de deputatie; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen te Ingelmunster, 1ste afdeling, sectie B, 

perceelnummers 1735A, 1735B, 1735C en 1735 D, met een totale oppervlakte volgens 

meting van 889 m², tegen een totale prijs van 7279,52 EUR. 

 

Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het creëren van een nieuwe 

waterafvoer.  

 

Art. 3:  

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

*** 
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Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel te 

Ledegem om de onderlinge eigendommen van de kopers toegankelijker te maken in 

functie van onderhoud  

 

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, merkt op dat de informatie in het verslag niet 

correct is. Intussen is gebleken dat de andere ruiloperaties nog niet aan de raad voorgelegd 

zijn, maar in de toekomst nog aan de raad voorgelegd worden. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 

 

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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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 overeenkomst, goedgekeurd in zitting van 12 maart 2020, om een deel van een 

perceel in de Ledegemse Meersen te verkopen om de onderlinge eigendommen van de 

kopers toegankelijker te maken naar onderhoud toe;  

- Het opmetingsplan; 

- Het ontwerp van akte voor de verkoop van een perceel gelegen te Ledegem, 1ste afdeling, 

sectie D, perceelnummer 655B (voorheen deel van 655A) met een oppervlakte van 231 

m² tegen een prijs van 11.550 EUR; 

- Het feit dat de verkoopprijs hoger ligt dan de aankoopprijs in december 2019;  

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot verkoop van een perceel gelegen te Ledegem, 1ste afdeling, 

sectie D, perceelnummer 655B (voorheen deel van 655A) met een oppervlakte van 231 m² 

tegen een prijs van 11.550 EUR. 

 

Art. 2: 

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

 

 

*** 
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Agendapunt 11 Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Brugge 

voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 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, 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 Poorter. 

 

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 overeenkomst, goedgekeurd door de deputatie in zitting van 23 april 2020, om 

gronden te Brugge aan te kopen voor de uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos; 

- Het schattingsverslag; 

- Het liggingsplan;  

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen gelegen te Brugge, 24ste afdeling, 

sectie A, perceelnummers 473a, 474, 488f, 490e, 490f, 491e, 491g, 492c, 493c, 488k, 

488l, 489c en 489d met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 6ha 81a 87ca tegen 

een prijs van 426.168,75 EUR;  

- het voorstel van de deputatie; 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie 

A, perceelnummers 473a, 474, 488f, 490e, 490f, 491e, 491g, 492c, 493c, 488k, 488l, 489c 

en 489d met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 6ha 81a 87ca tegen een prijs van 

426.168,75 EUR.  

 

Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het 

provinciedomein Tillegembos. 

 

Art. 3:  

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

*** 
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Agendapunt 12 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een 

erfdienstbaarheid van toe- en doorgang over de toegangsweg tot de Vlienderkouter 

te Kortrijk ten voordele van een achterliggend perceel  

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 

 

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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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 vraag van de eigenaars van een achterliggende perceel gelegen Meensesteenweg 362 

te Kortrijk, kadastraal gekend onder Kortrijk, 5de Afdeling (Bissegem), Sectie A, 

perceelnummer 130 X P0000, om een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang te bekomen 

tot hun perceel over de aanpalende provinciale eigendom, genaamd “Vlienderkouter”, 

kadastraal gekend onder Kortrijk, 5de Afdeling (Bissegem), Sectie A, perceelnummer 130 

Z P0000;  

- Het feit dat de Vlienderkouter door de Provincie in erfpacht werd gegeven aan de stad 

Kortrijk bij akte d.d. 2 maart 2000; 

- Het feit dat de huidige eigenaars van het perceel 130X een aanvraag tot 

omgevingsvergunning hebben ingediend bij de stad Kortrijk om hun woning 

Meensesteenweg 362 te verbouwen tot relaxatie- en ontspanningsruimtes met één 

woongelegenheid en om op het achterliggende perceel 130X een kleine parking met 7 

staanplaatsen aan te leggen ; dat de aanvraag werd vergund door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk op 12 november 2019 onder de 

voorwaarde dat een erfdienstbaarheid wordt bekomen van de Provincie om toegang te 

krijgen tot de parking via de Vlienderkouter; 

- De mededeling door de stad Kortrijk dat er geen conflict is met de toekomstige door hen 

aan te leggen parking; 

- Het voorstel om geen vergoeding te vragen om reden dat er ook geen vergoeding wordt 

gevraagd aan andere aanpalende eigenaars om toegang te nemen tot hun achterliggende 

eigendommen via de Vlienderkouter en de stad Kortrijk zelf plannen heeft om een 
publieke parking aan te leggen op de Vlienderkouter; 

- Het ontwerp van akte tot vestiging van een erfdienstbaarheid; 
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- Het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een kosteloze erfdienstbaarheid van toe- en 

doorgang op het perceel kadastraal gekend onder Kortrijk, 5de Afdeling, Sectie A, 

perceelnummer 130 Z P0000 ten voordele van het perceel kadastraal gekend onder Kortrijk, 

5de Afdeling, Sectie A, perceelnummer 130 X P0000, zolang deze noodzakelijk is om toegang 

te nemen tot de parking op het perceel 130X (heersend erf) en onder de overige voorwaarden 

vermeld in het ontwerp van akte. 

 

Art. 2: 

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

 

*** 

 

Agendapunt 13 Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van Inagro vzw 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

1ste commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-fractievoorzitter, vraagt of het probleem van de BTW zich 

ook kan stellen bij de andere agentschappen. Hij stelt voor om dergelijke problemen in de 

toekomst te vermijden door op periodieke tijdstippen de vraag te stellen aan de 

rulingcommissie van de fiscus omdat zij een bindend antwoord moeten geven. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van de heer Buyse dat zijn 

voorstel intussen in uitvoering is. Er is aan alle agentschappen gevraagd om het BTW-verhaal 

grondig te bekijken. Bij Westtoer zouden er op dat vlak geen problemen zijn. Bij de POM zijn 

er een aantal dossiers in onderzoek. Hij wijst er nog op dat een antwoord van de BTW-

administratie erg lang op zich laat wachten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

Kennisname van:  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 

240 (regeling in samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden) 

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

23/06/2011 tot de inwerkingtreding van Inagro vzw 

- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2019 houdende de vaststelling van de 

samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 

Inagro vzw 2020-20124 

- het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

De provincieraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van Inagro vzw. 

 

Art. 2 : 

Er wordt kennis genomen van het jaarverslag 2019 van Inagro vzw. 

 

*** 

 

Agendapunt 14 Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van de POM West-

Vlaanderen en verlenen van kwijting aan de bestuurders van de POM West-

Vlaanderen 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

2de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

 

De vol de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Klerck, 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.gende raadsleden 

brengen een ja-stem uit: 

 

Het volgende raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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) 

- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 

- het besluit van de provincieraad d.d. 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de 

statuten van de POM West-Vlaanderen, en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 12 over 

het financieel toezicht, art. 14 over het jaarverslag en art. 17 §2 over de rekening en 

boekhouding 

- het besluit van de provincieraad d.d. 26 november 2019 houdende de vaststelling van de 

beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 

2020-2024 

- de vaststelling door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen van 12/05/2020 

van de jaarrekening ter goedkeuring door de provincieraad, en het ontwerp jaarverslag 

2019  

- het verslag van de commissaris-revisor van de POM West-Vlaanderen over de jaarrekening 

boekjaar 2019 afgesloten op 31 december 2019 
- het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De jaarrekening 2019 van de POM West-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 

 

Art. 2: 

Aan de bestuurders van de POM West-Vlaanderen wordt kwijting verleend voor het betrokken 

werkjaar. 

 

Art. 3: 

Er wordt kennis genomen van de beleidsmonitoring 2019 van de POM West-Vlaanderen 

d.m.v. haar jaarverslag in het algemeen. 

 

 

*** 

 

Agendapunt 15 Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van TUA WEST  

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

2de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

 

Kennisname van:  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad), 43 §2, 

5° (oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen) en artikel 219 e.v. 

- de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen en houdende diverse bepalingen 

- het besluit van de provincieraad van 25 september 2014 tot oprichting van het provinciaal 

extern verzelfstandigd agentschap private stichting ‘Technische Universitaire Alliantie voor 

economische transformatie in West-Vlaanderen’, afgekort “TUA West”, en de goedkeuring 

van de daaraan verbonden statuten 

- het besluit van de provincieraad van 26 november 2019 houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie West-Vlaanderen en TUA West 2020-2024 

- de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2019, en van de begroting 2020 

door de raad van bestuur van TUA West van 20/04/2020 

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 

2019, en van de begroting 2020 van TUA West. 
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*** 

 

Agendapunt 16 Goedkeuren van de delegatie van planningsbevoegdheid voor de 

herziening en uitbreiding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “terrein 

voor openluchtrecreatief verblijf Riviera te Nieuwpoort” 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, merkt op dat in het overwegend gedeelte 

van het besluit de twee percelen wel benoemd zijn, maar het in het besluit zelf zijn deze niet 

benoemd. Dat zou de indruk kunnen wekken dat de delegatie een groter geheel kan beslaan 

dan bedoeld wordt. Ze vraagt om aan het besluit toe te voegen dat het specifiek over die 

twee percelen gaat. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt mevrouw Schotte om constructief mee 

te werken aan een goede besluitvorming. Zij stelt voor om het amendement goed te keuren, 

want het is een verbetering van de tekst. 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, vraagt bevestiging dat het dossier effectief in zijn 

volledigheid beoordeeld zal worden alvorens het een gunstig advies krijgt van de provincie. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu bevestigt dit. Het dossier zal nog ten gronde bekeken worden op 

het moment dat de provincie dit moet adviseren. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij agendapunt 16. 

 

Het amendement wordt aangenomen met 30 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 4 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Mey, Decleer, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 

Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Moerman en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Bruynooghe, De Klerck, De Poorter, Vannieuwenhuyze. 

 

Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

Toevoeging aan het enig artikel : 

‘het betreft de 2 percelen kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd., Sectie H nrs 0312 N10 en 

0312 P10.’ 

 

Argumentatie voor het amendement : 

In het overwegend gedeelte van het besluit zijn de twee percelen waarover het gaat wel 

benoemd, in het besluit zelf niet. Dit zou de indruk kunnen wekken dat de delegatie een 
groter geheel kan beslaan dan bedoeld wordt. 
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Namens de Groen-fractie 

Gerda Schotte  

fractievoorzitter 

 

 

BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerd besluit van 

agendapunt 16. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, 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 en Vansteenkiste.  

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren De Poorter 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: 

− het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind); 

− de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de art. 2.2.2§ 2 en 2.2.18, 

§1 dewelke bepalen dat de voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen niet kunnen afwijken van de voorschriften van de provinciale en de 

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, tenzij de provincieraad, respectievelijk de 

Vlaamse Regering instemming daarmee verleent. In dat geval vervangen de voorschriften 

van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, voor het grondgebied waarop ze 

betrekking hebben, de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan, tenzij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders 

bepaalt. De instemming wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of naar aanleiding van de 

plenaire vergadering of de adviesvraag over het voorontwerp van plan waarvoor de 

instemming vereist is. Het besluit waarbij de instemming wordt verleend, bevat een 

omschrijving van het te plannen onderwerp en van het gebied waarop het plan of 

planonderdeel betrekking heeft, en vermeldt de voorschriften van het provinciaal of 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die zullen worden opgeheven; 

− het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 

vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het decreet van 17 

december 1997 houdende de bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit 

van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het RSV; 

− het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de 

Provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 6 maart 2002 en het addendum op het PRSWV, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 februari 2014; 

− het besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk RUP 

terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera te Nieuwpoort van 5 juli 2002; 

− de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd 2 oktober 2002 waarin de gewestelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplan voor openluchtrecreatieve verblijven van juridisch statuut 

gewijzigd worden naar provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
− de vraag van bvba VANO aan de stad Nieuwpoort om een planinitiatief te nemen voor de 

uitbreiding van het openluchtrecreatief verblijf met 2 percelen. 

− de vraag van de stad Nieuwpoort om delegatie te verlenen aan de stad Nieuwpoort om 
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het PRUP om te vormen tot een gemeentelijk RUP en deze uit te breiden met 2 percelen 

kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd., Sectie H nrs 0312 N10 en 0312 P10. 

− De uitbreiding is gevraagd voor 2 percelen die ingesloten liggen tussen het open 

luchtrecreatief verblijf en woonpercelen. 

− Ter hoogte van de grens van het huidige openluchtrecreatief bedrijf en de 2 aanpalende 

percelen is een bufferzone voorzien in het PRUP waardoor dit huidige PRUP ook dient 

gewijzigd te worden. 

− De huidige bufferzone werd nooit gerealiseerd. Bij een uitbreiding van het 

openluchtrecreatief verblijf dienen er voldoende garanties ingebouwd te worden zodat het 

openluchtrecreatief verblijf op een kwalitatieve manier landschappelijk is ingepast in zijn 

omgeving. 

− De voorziene uitbreiding is voorzien in het gewestelijk RUP afbakening van de gebieden 

van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek – Natuur-en 

landbouwgebieden ‘Strand Middenkust West’. Hiervoor dient bijgevolg ook een delegatie 

verleend te worden vanuit de Vlaamse Regering. 

− het voorstel van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu; 

− na beraadslaging. 

 

Besluit 

Enig artikel: 

De delegatie van de planningsbevoegdheid voor de herziening en uitbreiding van het PRUP 

terrein voor de openluchtrecreatieve verblijven Riviera wordt aan de stad Nieuwpoort verleend 

in toepassing van artikel 2.2.18§1 van de VCRO in het kader van de opmaak van een 

gemeentelijk RUP voor de herbestemming en uitbreiding van het gebied voor 

openluchtrecreatieve verblijven met de nodige bufferzones en groenschermen. Het betreft de 

2 percelen kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd., Sectie H nrs 0312 N10 en 0312 P10.’ 

 

 

*** 

 

Agendapunt 17 Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Kleiput 

Egem en omgeving Pittem  

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, wenst dat de bestemming zone voor 

gemengd openruimtegebied wordt vervangen door zone voor parkgebied. Voor de 

argumentatie verwijst ze naar de stedenbouwkundige voorschriften voor deze zone. Het lijkt 

haar logisch om deze zone een volwaardige groene bestemming te geven in plaats van 

gemengd openruimtegebied. Parkgebied valt in de categorie volwaardige groene bestemming, 

waar het recreatieve aspect een volwaardig onderdeel van kan zijn. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, vraagt aan de raad om het amendement niet 

goed te keuren. Ze licht toe dat de keuze voor gemengd openruimtegebied past in de 

strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Gemengd openruimtegebied dekt 

vele ladingen, zonder de hoofdbestemming groen in het gedrang te brengen. 

 

De voorgestelde aanpassing zou weinig tot geen verschil maken, want vooral de formulering 

in de bestemmingsvoorschriften is van belang. Daarin wordt aangegeven wat kan en wat niet 

kan, zo stelt mevrouw de gedeputeerde. 

 

Als derde argument geeft mevrouw Lahaye-Battheu aan dat er al van bij de opstart van dit 

dossier gekozen is voor gemengd openruimtegebied. Dit nu aanpassen zonder enig onderzoek 

of onderbouwing zou procedureel gevaarlijk zijn. 
 

Mevrouw Schotte stelt dat parkgebied beter past bij de stedenbouwkundige voorschriften dan 

gemengd openruimtegebied. 
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De heer Simon Bekaert, sp.a-fractievoorzitter, merkt op dat ten zuiden van het toekomstige 

natuurgebied een watercaptatiebekken voorzien wordt. Hij vraagt naar de timing van dit 

bekken. 

 

Mevrouw Schotte juicht de uitbreiding van groene toegankelijke ruimte in dit deel van de 

provincie toe. Er blijven evenwel nog heel wat vragen onbeantwoord, zo merkt ze op. De nu 

aanwezige natuur zal verdwijnen omdat men nog tien jaar de tijd heeft om de put gedeeltelijk 

op te vullen. Er wordt gezegd dat de natuur zich nadien zal herstellen, maar dat is nooit een 

zekerheid. Wie zal er op toezien dat het vullen van de kleiput de volgende tien jaar gebeurt 

met niet-vervuilde grond, zo vraagt ze. Ze wil weten of het aanleggen van het bufferbekken 

ook pas na tien jaar gerealiseerd zal worden. 

 

In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is voor de kleiput gemengd openruimtegebied 

voorzien, zo vervolgt mevrouw Schotte. De Groen-fractie had daar liever parkgebied voorzien. 

In de studie van de VLM werd een alternatief geformuleerd voor de site van AM-power. Men 

wilde dit bedrijf, dat nog tot 2028 een vergunning heeft, uitdovend maken omwille van de 

geurhinder. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt niet gemotiveerd waarom men 

deze optie niet heeft weerhouden. Men wenst dus het bedrijf op deze plaats te behouden. Er 

worden naast deze site wel een cafetaria en een bezoekerscentrum voorzien. Dat lijkt haar 

niet evident en ze had liever een uitdoofscenario gezien met het oog op de realisatie van een 

aantrekkelijk groen openbaar domein. 

 

Mevrouw Schotte vraagt vervolgens wie het domein na tien jaar zal beheren. Is het de 

bedoeling dat de provincie dit aankoopt, zal het beheerd worden door de huidige eigenaar of 

zal het aangekocht en beheerd worden door een andere organisatie, zo vraagt ze. Ze wil 

weten of hierover al afspraken gemaakt zijn met de huidige eigenaar. 

 

Tot besluit stelt mevrouw Schotte dat haar fractie niet afkerig staat tegenover een groen 

openbaar domein in deze regio, al zal het nog tien jaar duren vooraleer het gerealiseerd is. 

Door de vele bedenkingen die er nog zijn, zal haar fractie zich bij de stemming onthouden. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, licht toe dat de stappen die vandaag gezet worden, 

cruciaal zijn om daar een goede natuurontwikkeling te realiseren. Het is een 

evenwichtsoefening, zo benadrukt hij. Groen met zachte recreatie moet verzoend worden met 

landbouw eromheen. Het waterreservoir zal echt van dienst zijn voor de landbouw. De timing 

van de realisatie van het reservoir is afhankelijk van de gesprekken die nu lopen over de 

verwerving. In de evenwichtsoefening moest ook rekening gehouden worden met het bedrijf. 

Dat werd onderzocht en de stelling is dat het bedrijf daar kan blijven mits het nemen van de 

nodige voorzorgen. 

 

De stap die nu gezet wordt is een eerste stap, zo vervolgt de gedeputeerde. Als dit goed 

wordt uitgevoerd, dan zullen heel veel partijen een voorbeeld stellen van hoe men bepaalde 

functies kan combineren. Plaats voor de natuur, plaats voor recreatie, garanties voor de 

landbouw, mogelijkheden voor het bedrijf worden hier met elkaar verzoend. 

 

De gesprekken met de eigenaars zijn bezig en verlopen in een constructieve sfeer. Er kan nu 

nog niet gezegd worden wie deze site in de toekomst zal beheren, zo stipt de heer 

gedeputeerde aan. 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, is van mening dat er binnen de stedenbouwkundige 

voorschriften voldoende garanties zijn voor een groene ontwikkeling. De N-VA-fractie zal 

daarom het amendement niet goedkeuren. Hij stelt vast dat de stedenbouwkundige 

voorschriften geen gemotoriseerde sporten toelaten. In de hele provincie, zo stelt hij, blijven 

de dagrecreatieve activiteiten altijd beperkt tot wandelen en fietsen. Hij verbaast zich erover 

dat er nergens in de provincie plaats is voor motorcross.  

 

De heer de Bethune benadrukt dat de provincie al jaren inspanningen levert om te zoeken 
naar mogelijkheden voor bijzondere sportvormen. Hij wil in dit dossier duidelijk stellen dat het 
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op deze site niet de bedoeling is om luidruchtige sporten toe te laten. De zoektocht naar een 

plaats voor motorcross is niet te verbinden met het voorliggende dossier. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, merkt op dat de regels die gelden in een bepaald 

gebied niet alleen afhangen van de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Er is ook nog andere wetgeving die bepaalt wat wel of niet mag in bepaalde 

bestemmingsgebieden. Een aantal zaken zullen bijvoorbeeld niet mogelijk zijn in parkgebied, 

maar wel in openruimtegebied. De categorieën hebben dus wel degelijk een impact op de 

zaken die wel of niet toegelaten zijn. 

 

In verband met de motorcross stelt de heer Bekaert dat daar een jaarlijks evenement 

plaatsvond, maar de organisatoren wisten al jaren dat dat tijdelijk was. Hij vindt het jammer 

dat de Groen-fractie dit punt niet wil goedkeuren. Hij meent te weten waarom dit zo is en 

herinnert aan een persconferentie van twee jaar geleden waar Groen aangaf dat ze tegen de 

ontwikkeling van het gebied naar natuurgebied waren. 

 

Mevrouw Schotte stelt ten aanzien van de heer Bekaert dat Groen toen inderdaad een 

persconferentie gegeven heeft. Er is ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht, zo merkt ze 

op. De Groen-fractie is na het zien van de plannen voorstander van de ontwikkeling naar 

natuurgebied. Twee jaar geleden was helemaal nog niet duidelijk hoe dit zou gebeuren. Haar 

fractie zal zich bij de stemming onthouden omdat er nog enkele bedenkingen zijn, maar 

globaal gezien is Groen tevreden over de ontwikkeling van een groene toegankelijke ruimte in 

dat deel van de provincie. 

 

De heer de Bethune stelt vast dat de Groen-fractie zich bij de stemming zal onthouden, maar 

wel positief is over de realisatie. Ten aanzien van de heer Tavernier merkt hij op dat in de 

voorschriften staat dat er geen nieuwe constructies toegelaten zijn. Hij is van mening dat het 

kader duidelijk is en dat dit een eerste, maar heel belangrijke stap is in de ontwikkeling van 

het gebied. 

 

De heer Aernoudt wenst te verduidelijken dat hij inderdaad weet dat dit geen goede optie zou 

zijn voor gemotoriseerde sporten. Zijn tussenkomst was in het algemeen bedoeld. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij besluit van 

agendapunt 17. 

 

Het amendement wordt verworpen met 24 neen-stemmen tegen 6 ja-stemmen bij 6 

onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Dejaeger, Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, 

Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, 

Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vanryckeghem en Willems. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaeghere, De Mey, Lodeywyckx, Schotte, Tavernier en Vansteenkiste. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Buyse, Bruynooghe, Coupillie, De Poorter, Vanbrabant en 

Vannieuwenhuyze. 
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Het volgende amendement wordt verworpen: 

 

Wijziging van artikel 1:  

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Kleiput Egem en 

omgeving (Pittem) voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd, mits de volgende wijziging in 

de ontwerpversie:  

De bestemming ‘zone voor gemengd openruimtegebied’ wordt vervangen door ‘zone voor 

parkgebied’.   

 

Toelichting :  

De doelstellingen van deze zone worden als volgt omschreven in de stedenbouwkundige 

voorschriften: ‘Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel 

van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Landschapszorg, natuureducatie en recreatief 

medegebruik zijn nevengeschikte functies. In afwachting van deze inrichting kan het 

bestaande landbouwgebruik behouden blijven, het plaatsen van nieuwe constructies is niet 

toegelaten.’ 

Indien het inderdaad de bedoeling is om deze bestemming te realiseren, dan is het veel 

logischer om deze zone een volwaardige groene bestemming te geven in plaats van een 

mossel-noch-vis bestemming als ‘gemengd openruimtegebied’. Parkgebied valt binnen de 

ruimtelijke ordening in de categorie van volwaardige groene bestemmingen waarbij toch 

voldoende duidelijk is dat ook het recreatieve aspect een volwaardig onderdeel van het gebied 

is.  

 

 

Namens de Groen-fractie 

Gerda Schotte 

 

 

BESLUIT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 

 

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, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De 

Klerck, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 

Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 

Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren De Poorter, Dejaeghere, Lodewyckx, 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 de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 

2.2.11 en 2.2.12  

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve 

vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk 

structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 
 de beslissing van de deputatie van 26/04/2018 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Kleiput Egem en omgeving (Pittem)  
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 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Kleiput Egem en omgeving (Pittem) conform 

de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen 

en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen 

en latere wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Kleiput Egem en omgeving 

(Pittem)  op 23/01/2020 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp 

PRUP Kleiput Egem en omgeving (Pittem), uitgebracht in zitting van 7/02/2020 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 13/02/2020 over het 

voorontwerp PRUP Kleiput Egem en omgeving (Pittem) en de daaruit volgende 

aanpassingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp PRUP Kleiput Egem en omgeving 

(Pittem), inclusief ontwerp van planMER  op 7/05/2020 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Kleiput Egem en 

omgeving (Pittem) voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 

 

 

*** 

 

 

Agendapunt 18 Goedkeuren van het provinciaal reglement inzake toeristische 

impulsen 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 

3de commissie over dit agendapunt. 

 

De voorzitter opent de bespreking. 

 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, licht toe dat het amendement dient om 

artikel 13 te vervolledigen. Het is de bedoeling om te vermijden dat logies die nog niet in orde 

zijn toch een beroep zouden doen op de steunmaatregelen. 

 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, vindt het logisch dat er vooral ingezet wordt op 

logies. Zij zijn door de coronacrisis zwaar getroffen, want ze konden geen nevenactiviteiten 

organiseren. Met alle aandacht die gaat naar economie en financiën mag men niet uit het oog 

verliezen dat de pandemie nog niet onder controle is. Men moet het veilig houden, ook in de 

sector van toerisme en recreatie. Men zal gedragsregels moeten opstellen en implementeren 

of zelfs opleggen. Dat is niet evident voor een toerist die net tijdens een vakantie uit dat 

keurslijf wil. Hij ziet daar een taak weggelegd voor een semi-overheidsbedrijf als Westtoer.  

 

De heer Van Meirhaeghe meent dat de voorwaarden en criteria goed zijn, maar in het 

verleden is men daar soms creatief mee omgesprongen. Hij deelt mee dat zijn fractie dit 

reglement zal goedkeuren, maar vraagt om aandacht te hebben voor een correcte toepassing 

van de voorwaarden en criteria. 

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, vindt het jammer dat de transitiesteun beperkt is tot 

bepaalde categorieën. Ze wijst op de problemen die cafés, restaurants en toeristische winkels 

momenteel ondervinden. Ze begrijpt dat er keuzes gemaakt moeten worden en vraagt om 

bijvoorbeeld bij nieuwe oproepen voor Europese projecten zeker die sector in het achterhoofd 

te houden. 
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Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van de heer Van 

Meirhaeghe dat zij hoopt dat de beslissing om de horeca opnieuw te openen niet op het 

laatste moment valt en dat de voorschriften waaraan men zal moeten voldoen ook tijdig 

gecommuniceerd worden. Ze gaat ermee akkoord dat het reglement geen zijsprongen mag 

toelaten en daarom wordt begeleiding vanuit Westtoer voorzien voor de ondernemer die de 

steun aanvraagt. Op die manier zal er meer controle zijn op de correcte realisatie van het 

ingediende project. 

 

Ten aanzien van mevrouw Decleer stelt de gedeputeerde dat de horeca het inderdaad ook 

heel moeilijk heeft, maar dat er keuzes gemaakt moesten worden. De toeristische infopunten 

zijn wel in het reglement vervat en daar vallen ook een aantal cafés en bistro’s onder. 

Bijkomende subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit Europa, zullen zeker in de gaten 

gehouden worden. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

AMENDEMENT 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement bij besluit van 

agendapunt 18. 

 

Het amendement wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Dejaegher, Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 

Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van 

Meirhaeghe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 

Vansteenkiste en Willems. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heer De Mey, De Poorter, Vannieuwenhuyze en mevrouw Vanryckeghem 

 

Het volgende amendement wordt aangenomen: 

 

In artikel 13 van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen 

wordt het 

volgende toegevoegd : 

“Voor de transitiesteun voor de toeristische ondernemingen gelden volgende bijkomende 

voorwaarden, 

bovenop de algemene voorwaarden in artikel 4 : 

− indien de betrokken aanvrager een logies is : 

o dan is dit logies op datum van 1 mei 2020 aangemeld, erkend of nog vergund volgens het 

Vlaams Logiesdecreet of in het kader van het Toerisme voor Allen decreet …” 

 

TOELICHTING 

Na bespreking in deputatie wordt voorgesteld om voor de categorie ‘transitiesteun toeristische 

ondernemingen’ een datum toe te voegen in het provinciaal reglement waarop het logies 

aangemeld 

moet zijn nl. 1 mei 2020. 

 

Brugge, 19 mei 2020 

 

Sabien Lahaye-Battheu 

Gedeputeerde voor toerisme en recreatie 

 

 

 
BESLUIT 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 

 

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, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

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 de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §2 2° (vaststellen provinciale reglementen) en 42 §2 

14° (inrichten van adviesraden) 

 artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending 

van sommige subsidies 

 het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de 

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers 

 het reglement inzake de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 

subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen 

 de beheersovereenkomst 2020-2024 tussen de provincie West-Vlaanderen en 

Westtoer apb, goedgekeurd door de provincieraad op 26 november 2019 

 het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in het Brugse Ommeland 2013-

2018, goedgekeurd door de provincieraad op 25 april 2013 

 het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust 2015-2020, 

goedgekeurd door de provincieraad op 25 september 2014 

 het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Westhoek 2018-2024, 

goedgekeurd door de provincieraad op 26 januari 2017 

 het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 2019-2025, 

goedgekeurd door de provincieraad op 20 juni 2019 

 het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

 

Het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen als bijlage bij dit 

besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 19 Goedkeuren van de provinciale subsidiereglementen van de 

projecten flankerend onderwijs 

 

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

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, heeft vragen bij de opvolging van de 

voorwaarden. De opvolging zal blijkbaar gebeuren aan de hand van een door de aanvrager in 

te vullen formulier. Zal er ook ter plaatse gecontroleerd worden en kan er gesanctioneerd 

worden, zo vraagt hij. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, beaamt dat de controle efficiënt en grondig 

moet gebeuren. Indien nodig wordt er ook ter plaatse gegaan. Als de subsidie niet correct 

aangewend wordt, dan kan deze teruggevorderd worden. 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

 

De volg de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De 

Klerck, 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.ende raadsleden brengen een 

neen-stem uit: 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Coupillie en De Poorter. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke 

bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 43 

§3 (vaststellen van provinciale reglementen); 

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

subsidies; 

- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de 

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers; 

- het reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 

provinciale subsidie van 12 mei 2005 en latere wijzigingen ; 

- het provinciaal flankerend onderwijsbeleid dat een bijdrage wil leveren aan het 

bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom en het versterken van de link onderwijs- 

arbeidsmarkt; 

- het provinciaal reglement inzake subsidies voor flankerende onderwijsprojecten dat in 

de provincieraad van 27 maart 2014 werd goedgekeurd en gewijzigd bij besluit 

Provincieraad op 25 februari 2016; 

- het overleg met de adviescommissie, het platform volwassenenonderwijs, de 

financiële en juridische dienst; 

- het voorstel van provinciale subsidiereglementen projecten flankerend onderwijs 

gericht naar 1/ het basis-, secundair (leerplicht)onderwijs  en 2/ het 

volwassenenonderwijs, - educatie, het levenslang en levensbreed leren; 

- het voorstel van de deputatie 
 

 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

 

 

BESLUIT 

 

 

Artikel 1:  

Het provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs, gericht naar het basis-

en secundair (leerplicht)onderwijs wordt goedgekeurd. 

 

 

Art. 2: 

 

Het provinciaal subsidiereglement voor projecten flankerend onderwijs, gericht naar het 

volwassenenonderwijs & -educatie, het Levenslang en Levensbreed Leren wordt goedgekeurd.  

 

Art. 3: 

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020 en eindigt op 31 december 2025. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 20 Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom 

provinciebedrijf Westtoer ter goedkeuring door de Vlaamse Regering  

 

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 20. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, 

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. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Coupillie en De Poorter. 

 

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), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 236 

bis (jaarrekening autonoom provinciebedrijf) 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus  
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 het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012 houdende de vaststelling van de 

statuten van Westtoer apb en het besluit van de provincieraad dd. 5 maart 2020 

betreffende de wijziging van de statuten van Westtoer apb 

 het besluit van de provincieraad dd. 26 november 2019 houdende de vaststelling van 

de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2020-

2024 

 de vaststelling van de jaarrekening 2019 conform de boekhoudwet en conform de 

Beleids- en Beheerscyclus (BBC) door de raad van bestuur van Westtoer apb op 24 

maart 2020 

 het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De jaarrekening 2019 van Westtoer apb conform de boekhoudwet en conform de BBC-

reglementering worden positief geadviseerd om ter goedkeuring voor te leggen aan de 

Vlaamse Regering. 

 

Art. 2: 

Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2019 van Westtoer apb. 

 

 

 

*** 

 

Agendapunt 21 Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom 

provinciebedrijf VONK ter goedkeuring door de Vlaamse Regering 

 

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 21. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, 

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. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Coupillie en De Poorter. 

 

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: 
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 het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 236 

bis (jaarrekening autonoom provinciebedrijf) 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus  

 het besluit van de provincieraad dd. 22 september 2016 omtrent de oprichting van 

Vonk apb en houdende de vaststelling van de statuten van Vonk apb en latere 

wijzigingen 

 het besluit van de provincieraad dd. 26 november 2019 houdende de vaststelling van 

de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Vonk apb 2020-

2024 

 de vaststelling van de jaarrekening 2019 conform de boekhoudwet en conform de 

Beleids- en Beheerscyclus (BBC) door de raad van bestuur van Vonk apb op 21 april 

2020 

 het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De jaarrekening 2019 van Vonk apb conform de boekhoudwet en conform de BBC-

reglementering worden positief geadviseerd om ter goedkeuring voor te leggen aan de 

Vlaamse Regering. 

 

Art. 2: 

Er wordt kennis genomen van de beleidsboom 2019 van Vonk apb 

 

 

*** 

 

Agendapunt 22 Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom 

provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen ter goedkeuring door de 

Vlaamse Regering 

 

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 22. 

 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 

 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, 

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. 

 

De volgende raadsleden onthouden zich: 

de heren Coupillie en De Poorter. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

 

verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke 

bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang 

omwille van bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder 

artikel 227 

 het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 

uitvoering  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus  

 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen 

goedgekeurd in de provincieraad van 23 mei 2013  

 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen 

goedgekeurd in de provincieraad van 23 december 2013 en wijzigingen van 28 april 2019 

 goedkeuring door de provincieraad op 26 november 2019 van de hernieuwde 

beheersovereenkomst met Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  

 de wijzigingen in het provinciedecreet van 6 juli 2018 meer bepaald artikel 236-bis over 

de procedure voor de jaarrekeningen van de autonome provinciebedrijven 

 het meerjarenplan 2020-25 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb goedgekeurd in 

de provincieraad van 26 november en 5 december 2019 

 de vaststelling van de jaarrekening 2019 en van het commissarisverslag door de Raad van 

Bestuur op 21 april 2020 ter advisering door de provincieraad en ter goedkeuring door de 

Vlaamse Regering 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

 

De jaarrekening 2019 conform de BBC-reglementering van Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb en het commissarisverslag over deze jaarrekening 2019 worden positief 

geadviseerd om ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering

 

*** 

 

Agendapunt 25 Goedkeuren van het addendum bij het schoolreglement 2019-

2020 van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk n.a.v. het decreet van 8 

mei 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs n.a.v. 

de coronacrisis 

 

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 25. 

 

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 



Zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28/05/2020 

 

Klerck, 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 raadslid onthoudt zich: 

de heer De Poorter. 

 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET GEWIJIZGDE 

SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 VAN HET PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT 

(PTI) – KORTRIJK 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke 

overwegingen: 

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang 

omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 42 (bevoegdheden provincieraad); 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair 

onderwijs 

dd. 17 december 2010 en latere wijzigingen; 

- Omzendbrief SO 64 betreffende structuur en organisatie van het voltijds secundair 

onderwijs, dd. 2 

juni 1999 en latere wijzigingen; 

- Het schoolreglement 2019-2020; 

- Het Decreet van 8 mei 2020 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het 

onderwijs 

naar aanleiding van de coronacrisis (het zogenaamde nooddecreet) aangenomen door het 

Vlaams 

Parlement op 6 mei 2020 en bekrachtigd door de Vlaamse regering op 8 mei 2020. 

- Het informeren van de schoolraad en ABOC; 

- het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Het addendum dat bjij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd en aan het huidige 

schoolreglement 

toegevoegd. 

Art. 2: 

Dit addendum treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 16 maart 2020 en geldt tot 

en met 31 

augustus 2020, zijnde het einde van het schooljaar 2019-2020. 

 

 

*** 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18 u 25.  

 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert Anthierens Christof Dejaegher 

 


