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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 

 

 

22. Overzicht van de politieverordeningen en reglementen van de eerste jaarhelft van 2020  

 

     

Gemeente  Onderwerp Vastgesteld door Datum 

Harelbeke  Politieverordening in toepassing van art. 134, par. 1 van de nieuwe 

gemeentewet betreffende het afgelasten van de gemeenteraad van 

16.03.2020 i.k.v. de strijd tegen het coronavirus (covid-19) 

Burgemeester 16.03.2020 

Harellbeke  Politieverordening in toepassing van art. 134; par. 1 van de nieuwe 

gemeentewet betreffende het besloten en virtueel karakter van de 

gemeenteraad van 20.04.2020 i.k.v. de strijd tegen het coronavirus 

(Covid-19) 

Burgemeester 31.03.2020 

Harelbeke  Politieverordening betreffende het besloten en virtueel karakter van 

de gemeenteraad van 20.04.2020 en de op die datum aansluitende 

OCMW-raaad 

Burgemeester 24.04.2020 

Houthulst  Politiereglement betreffende het inrichten van de afstellingsitten 

voor de Ypres Rally te Merkem op dinsdag 11 februari 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

30.01.2020 

Houthulst  Politiereglement i.v.m. éénrichting in de Steenstraat van 02/03 tot 

en met 31/05/2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

06.02.2020 

Houthulst  Politiereglement i.v.m. wielerwedstrijd Gent-Wevelgem met 

doortocht over het grondgebied van de gemeente Houthulst op 

zondag 29.03.2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen  

13.02.2020 

Houthulst  Politiereglement i.v.m. het inrichten van het Belgisch 

Kampioenschap AVIBO (vinkenzetting) te Merkem op zondag 

28.06.2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

20.02.2020 

Houthulst  Politiereglement i.v.m. aanvraag van de vinkenmaatschappij “De 

Molenzangers” betreffende het inrichten van vinkenzettingen in de 
Sint-Jansstraat te Houthulst in 2020 

College van 

burgemeester en 
schepenen 

23.04.2020 
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Houthulst  Politiereglement i.v.m. aanvraag vinkenmaatschappij “De 

Vrijbosvink” betreffende het inrichten van vinkenzettingen in de 

Beukelstraat en de Vinkenierstraat te Houthulst in 2020 – wijziging 

van de beslissing dd. 16.03.2020 betreffende het inrichten van 

vinkenzettingen in de Zwanestraat te Houthulst 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

02.05.2020 

Kortrijk  Politieverordening inzake een tijdelijke terrasmachtiging en 

sluitingsuur, dit in de strijd tegen het coronavirus (covid-19) 

Burgemeester 07.06.2020 

Kortrijk  Politieverordening inzake een tijdelijke terrasmachtiging en 

sluitingsuur, dit in de strijd tegen het corona-virus (covid-19) 

(aanpassing politieverordening van 07.06.2020) 

Burgemeester 08.06.2020 

Kortrijk  Politieverordening wijziging politieverordening van 08.06.2020 

inzake terrasmachtiging en sluitingsuur, dit in de strijd tegen het 

corona-virus 

Burgemeester 11.06.2020 

Kortrijk  Politieverordening inzake een verplichte sluitingsperiode voor de 

horeca-zaken 

Burgemeester 12.06.2020 

Kuurne  Verordening i.v.m. afgelasten volgende gemeente- en ocmw-raad 

op 26.03.2020 om de verspreiding van het coronavirus te beperken 

Burgemeester 18.03.2020 

Kuurne  Politieverordening betreffende het besloten en virtueel karakter van 

de volgende gemeente- en ocmw-raad op 28.05.2020 om de 

verspreiding van het coronavirus te beperken 

Burgemeester 11.05.2020 

Ledegem  Wijzigen van de algemene politieverordening (art. 179bis: 

verlengen periode voor plaatsen terrassen aan horecazaken) 

Gemeenteraad 20.02.2020 

Ledegem  Wijzigen van de algemene politieverordening  Gemeenteraad  28.05.2020 

Menen  Politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 

gemeenteraad en ocmw-raad in cc De Steiger op woensdag 

01.07.2020 wegens Covid-19 

Burgemeester 15.06.2020 

Zonnebeke  Besluit van de burgemeester inzake een verplichte sluitingsperiode 

voor de horeca-zaken 

Burgemeester 12.06.2020 
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PROVINCIALE REGLEMENTEN 

23. Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

− het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid de 

artikelen 2, 42 en 43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 

236, eerste en tweede lid, en artikel 268, §1; 

− het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende 

de beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn;  

− het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de 

modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 

van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 

− het besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende de vaststelling van 

het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-

Vlaanderen voor het meerjarenplan 2020-2025 en de aanpassing van dit kader 

goedgekeurd op 18 juni 2020; 

− het besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende het kader voor 

kredietbewaking voor het meerjarenplan 2020-2025; 

− het besluit van de Provincieraad dd. 5 december 2019 tot vaststelling van het 

meerjarenplan 2020-2025 en de goedkeuring van de lijst met nominatieve subsidies; 

− het advies van het managementteam dd. 28 april 2020; 

− het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 

− op voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

De provincieraad keurt de eerste aanpassing op het  meerjarenplan 2020-2025 goed. 

 

Art. 2 : 

De provincieraad keurt de onderstaande lijst van gewijzigde nominatieve subsidies goed. 

 

Begunstigde Omschrijving 

T
y
p

e
 

Krediet 

2020 na 

AMJP2020-

01 

Bond Beter Leefmilieu 

Vlaanderen vzw 

Projecttoelage voor de uitvoering van projecten 

'Gemeente voor de toekomst' 

EXP 150 000,00 

Bosgroep Houtland vzw Werkingstoelage EXP 212 303,00 

Bosgroep Ijzer en Leie 

vzw 

Werkingstoelage EXP 189 782,80 

CAW Zuid-West-

Vlaanderen 

CAW Zuid-West-Vlaanderen - nominatieve toelage 

- Covid-19 noodhulp regio Zuid West-Vlaanderen 

voor opvangintiatieven in het kader van de 

bestrijding van dakloosheid 

EXP 12 500,00 

Centrum basiseducatie 

Brugge-Oostende-

Westhoek vzw 

Projecttoelage voor OLAT (Open leren achter 

tralies) 

EXP 12 500,00 

Gemeente Kortemark Restauratie Wullepitmolen INV 8 000,00 
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Huis van het leren - 

West-Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage EXP 225 000,00 

In Flanders Field Museum 

vzw 

Projecttoelage Grondtonen EXP 32 500,00 

Inagro vzw BTW-correctie EXP 1 310 

354,39 

Inagro vzw Dakserre REO INV 5 488 

976,77 

Inagro vzw Jaardotatie EXP 6 753 

493,39 

Inagro vzw Jaarprogramma EXP 180 345,65 

Inagro vzw Projecttoelage Watertalk EXP 9 735,00 

Inagro vzw Toelage ikv relaunchplan Corona EXP 500 000,00 

Instituut voor landbouw- 

en Visserijonderzoek 

(ILVO) 

Projecttoelage studie pluimvee EXP 12 500,00 

Intercommunale 

Kustreddingsdienst West-

Vlaanderen (IKWV) 

Werkingstoelage EXP 250 000,00 

Koning 

Boudewijnstichting 

Toelage  ikv COVID-19 voor ondersteuning 

maatschappelijke noden in het bijzonder in de 

zorgsector via Streekfonds West-Vlaanderen 

EXP 50 000,00 

Koning 

Boudewijnstichting 

Toelage ikv COVID-19 voor noodhulp aan 

woonzorgcentra en kleinschalige organisaties 

tegen armoede via Streekfonds West-Vlaanderen 

EXP 250 000,00 

Natuurpunt vzw Educatieve inrichting van de Warandeputten te 

Oostkamp 

INV 12 000,00 

NV Internationale 

luchthaven Kortrijk 

Wevelgem 

Werkingstoelage gelijk aan concessievergoeding EXP 29 986,99 

OCMW Oostende Covid-19 noodhulp regio Oostende/Kust voor 

opvangintiatieven in het kader van de bestrijding 

van dakloosheid 

EXP 12 500,00 

OCMW Roeselare Covid-19 noodhulp regio Midden West-Vlaanderen 

voor opvangintiatieven in het kader van de 

bestrijding van dakloosheid 

EXP 12 500,00 

POM West-Vlaanderen Participatie in de eerste fase van het Lingang 

Overseas Zeebrugge Modern Industrial Park 

INV 331 650,00 

POM West-Vlaanderen Projecttoelage avoor de participatie in het 

Conquer-project 

EXP 100 000,00 

POM West-Vlaanderen Toelage ikv levenslang leren EXP 70 000,00 

POM West-Vlaanderen Toelage ikv relaunchplan Corona EXP 500 000,00 

Regionaal landschap 

Houtland vzw 

Werkingstoelage EXP 479 064,80 

Regionaal landschap 

Westhoek vzw 

Werkingstoelage EXP 937 071,60 

Ryckevelde VZW Werkingstoelage EXP 46 309,57 

Stad Damme Herinrichting Dammesteenweg (Zwinstreek) INV 120 000,00 

Stad Nieuwpoort Aanleg van een fiets- en voetgangersbrug van de 

rechteroever naar de Stad 

INV 1 000 

000,00 
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Stad Veurne Aanleg van een voetgangers- en fietsbrug van de 

suikerfabrieksite naar de stad 

INV 400 000,00 

TUA West Projecttoelage voor doorstorting aan instellingen 

hoger onderwijs voor opstartfinanciering 

MaNaMa’s en postgraduaten die aansluiten op de 

technologische speerpunten 

EXP 5 000 

000,00 

UNIE-K VZW Realisatie van het EAT-project op de site van het 

Magdalenagoed 

INV 688 500,00 

UNIZO West-Vlaanderen Werkingstoelage voor 100 % West-Vlaams streek- 

en hoeveproducten 

EXP 12 000,00 

Vereniging 't Sas Covid-19 noodhulp regio Noord West-Vlaanderen 

voor opvangintiatieven in het kader van de 

bestrijding van dakloosheid 

EXP 12 500,00 

Vlaams 

Coördinatiecentrum 

Mestverwerking vzw 

(VCM) 

Projecttoelage Nitroman EXP 8 150,00 

Vlaamse 

Landmaatschappij NV 

(VLM) 

Middelen voor ruilverkavelingsprojecten en 

landinrichtingsprojecten 

INV 598 077,43 

Westtoer APB Events EXP 265 000,00 

Westtoer APB Toelage ikv relaunchplan Corona EXP 500 000,00 

WFIV vzw Ondersteunen van IKWV EXP 0,00 

 

Brugge, 18/06/2020 

 

De provinciegriffier  De voorzitter  

Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER (get.) 

 

BIJLAGE: De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via de 

volgende link: https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-

beleid/budget-en-jaarrekening 

 

  

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
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24. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 

42, 43, 142, 152 en 154; 

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

beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn;  

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de 

modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van 

de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 

- het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de 

wijziging van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-

Vlaanderen voor de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018; 

- de besprekingen in het managementteam; 

- het voorstel van de deputatie dd. 28.05.2020. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De provincieraad keurt de jaarrekening 2019 met een resultaat op kasbasis van 

117.641.029,33  euro goed. 

 

Art. 2: De provincieraad keurt de jaarrekening 2019 met een balanstotaal die per 31 december 

2019 afsluit met 425.642.313,69 euro en een overschot van het boekjaar van 8.618.464,70 

euro goed. 

 

Brugge, 18/06/2020 

 

De provinciegriffier  De voorzitter  

Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER (get.) 

 

BIJLAGE: De jaarrekening 2019 is raadpleegbaar via de volgende link: https://www.west-

vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening 

 

  

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

42. Lijst van de besluiten van de provincieraad van  

 

In de openbare vergadering van de provincieraad dd. donderdag 18 juni 2020 werden 

volgende beslissingen genomen: 

 

2 | Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

 

3 | Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen 

van 28 februari 2019 m.b.t. het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en 

adviesorganen 

 

4 | Advies geven over de begroting 2021 van de Instelling Morele Dienstverlening (IMD) 

West-Vlaanderen 

 

5 | Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2020 van de Instelling Morele 

Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen 

 

6 | Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 

 

7 | Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn 

en Helena in Brugge 

 

8 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 

in Brugge 

 

9 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor diensten: aanstelling van een 

dienstverlener inzake de uitvoering van en de rapportering over het archeologisch 

vooronderzoek – periode 2021 – 2022 

 

10 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: Groene 62 - aansluiting t.h.v. de Grintweg te Oostende  

 

11 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: provinciedomein Duinpanne - heraanleg parking en 

onthaalinfrastructuur 

 

12 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure betreffende de opdracht voor 

diensten: provinciedomein Raversyde - architectuur voor centralisatie huisvesting/back-

office/depotwerking met inbegrip van de omgevingsaanleg  

 

13 | Goedkeuren van de voorwaarden van de opdracht en de plaatsingsprocedure (openbare 

procedure) betreffende de opdracht van werken: verbouwen en inrichten van de Hoeve Walle 

voor het realiseren van klassen en leerplekken voor studenten PTI Campus Wetenschap & 

Groen 

 

14 | Goedkeuren van het verlenen van machtiging tot het verlengen van het recht van opstal 

voor een elektriciteitscabine met aanhorigheden op grond van het vliegveld te Wevelgem 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Roeselare ter uitbreiding 

van het provinciedomein Sterrebos  
 

16 | Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor overdraaiende 

wieken over de Verlorenhoekbeek te Ieper en Zonnebeke 



BESTUURSMEMORIAAL 2020 - 05 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 

8200 Sint-Andries 

 

120 

 

 

17 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van percelen grond te Blankenberge voor de 

verbinding van de provinciale kustfietsroute met het provinciedomein Zeebos 

 

18 | Verlenen van machtiging tot het ruilen en aankopen van gronden te Ledegem voor de 

uitbreiding van de Ledegemse Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve 

groenvoorzieningen  

 

19 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Kortemark voor het terug 

in open profiel brengen van een oude beekbedding die momenteel ingebuisd is en verstopt is 

 

20 | Verlenen van machtiging tot het in concessie nemen van een deel van de oude 

spoorwegbedding voor de realisatie van een recreatief wandel- en fietspad te Kaaskerke 

(Diksmuide)  

 

21 | Verlenen van goedkeuring aan een dading omtrent het speelplein gelegen in het 

provinciedomein de Kemmelberg 

 

22 | Verlenen van goedkeuring aan een dading verband houdende met het besluit van de 

provincieraad van 23 mei 2013 tot goedkeuring van het provinciaal reglement houdende de 

toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren welzijn, 

jeugd, gelijke kansen en wonen en tot afschaffing van diverse reglementen 

 

23 | Verlenen van machtiging tot vestiging van een erfdienstbaarheid van leiding in het 

provinciedomein ’t Veld te Ardooie 

 

24 | Verlenen van machtiging tot het gedeeltelijk beëindigen van de erfpacht op delen van 

percelen gelegen te De Panne m.b.t. het bezoekerscentrum Duinpanne 

 

25 | Kennisnemen van het voortgangsrapport organisatiebeheersing cyclus 2019-2020 

 

26 | Kennisnemen van de rapportering van het financieel verslag 1ste en 2de pensioenpijler 

2019 

 

27 | Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

 

28 | Vaststellen van een aanpassing van het kader voor de Beleids- en Beheerscyclus voor het 

meerjarenplan 2020-2025 

 

29 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Hille Noord (Wingene) 

 

 

30 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Ter Hoeve (De Panne) 

 

31 | Verlenen van machtiging tot het afsluiten van een kaderovereenkomst met de Vlaamse 

Waterweg nv en een eerste addendum betreffende de Blauwe as IJzer (Roesbrugge – Fintele) 

 

 


