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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 

 

53. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van 15/10/2020 – 21/12/2020 

 

Gemeente/Stad Onderwerp Vastgesteld door Datum 

DEERLIJK Achtste wijziging van de algemene politieverordening Gemeenteraad 29.10.2020 

HOUTHULST Tijdelijke politiereglement van de gemeente Houthulst waarbij een 

fietsstraat wordt ingevoerd in de Steenstraat van Iepersteenweg 

N369 tot de Sint-Pietersstraat (Diksmuide) van 05/11/2020 tem 

01/07/2021 

College 

burgemeester en 

schepenen 

29.10.2020 

HOUTHULST Inrichten van de Ypres Historic Regularity te Merkem op vrijdag 27 

november 2020 

College 

burgemeester en 

schepenen 

01.10.2020 

MENEN Tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid i.k.v. diverse 

bijkomende maatregelen ter preventie van Covid-19 

Burgemeester 02.12.2020 

MENEN Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van 

de gemeenteraad en ocmw-raad zonder publiek op woensdag 

16.12.2020 

Burgemeester 04.12.2020 

PITTEM Besluit van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare 

gezondheid – sluiting van het café d’Oude Posterie ter beperking 

van de verspreiding van het Covid-19 virus 

Burgemeester  15.10.2020 

VEURNE Tijdelijke politieverordening betreffende het privatiseren van een 

gedeelte van het openbaar domein  

Burgemeester  15.12.2020 

WAREGEM Goedkeuren occasionele politieverordening ter gelegenheid van het 

BK Wielrennen 2021 op 20 juni 2021 

Gemeenteraad 03.11.2020 

WEVELGEM Tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid met aanvullende 

maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus 

Burgemeester 31.10.2020 
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PROVINCIALE REGLEMENTEN 

 

54. Besluit van de provincieraad van 17 december 2020 tot goedkeuren van het 

provinciaal subsidiereglement onderwijsondersteunende maatregelen flankerend 

onderwijsbeleid in het kader van het provinciaal relanceplan n.a.v. COVID-19 

 

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 overleg met de onderwijskoepels en belendende actoren uit het onderwijsland-

schap, de financiële en juridische dienst; 

- het voorstel van provinciaal subsidiereglement onderwijsondersteunende maatregelen 

ikv het Provinciaal relanceplan nav COVID-19; 

- het belang van het vooropgestelde objectief, en de noodzaak om een feitelijke situatie 

te regulariseren; 

- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1:  

Het provinciaal subsidiereglement onderwijsondersteunende maatregelen ikv het Provinciaal 

relanceplan nav COVID-19 wordt goedgekeurd. 

 

 

Art. 3: 

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 

Brugge, 17/12/2020 

 

De provinciegriffier  De voorzitter  

Geert ANTHIERENS Christof DEJAEGHER 

 

 

Provinciaal subsidiereglement onderwijsondersteunende maatregelen i.k.v. 

Provinciaal relanceplan n.a.v. COVID-19 

 

Artikel 1 - Doelstelling 

Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) 

digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij uit de boot te vallen omdat 

zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of 
infrastructuur (incl. internet). 

Om uitsluiting te vermijden, keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in haar 
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zitting van 2 juli 2020 in het kader van het Provinciaal relanceplan naar aanleiding van 

COVID-19 een aantal onderwijsondersteunende maatregelen goed met focus op kwetsbare 

kinderen en jongeren en hun omgeving. 

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, om het recht op onderwijs in deze 

bijzonder moeilijke tijd beter te garanderen, specifiek projecten ondersteunen van West- 

Vlaamse scholen of onderwijsinstellingen (basis- en/of secundair onderwijs) rond de 

bevordering van e-inclusie op één of meerdere van volgende drie niveaus: 

 

a. ondersteunen en/of begeleiden van (een) individuele leerling(en); 

b. inzetten of focussen op contextversterkende maatregelen ( bv. extra opleidingen 

onderwijzend personeel, ouderbegeleiding, …) ; 

c. inzetten op het versterken van de materiële infrastructuur van de schoolomgeving. 

 

Deze ondersteuning vanuit de Provincie West-Vlaanderen is aanvullend bedoeld op de 

middelen uitgeschreven door de Vlaamse Overheid voor scholen of onderwijsinstellingen in 

het kader van de coronacrisis. 

 

Artikel 2 - Basisvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor projectsubsidie, moet de aanvrager of het project aan 

volgende basisvoorwaarden voldoen: 

a. De aanvrager is een school of onderwijsinstelling (basis- en/of secundair onderwijs) 

gevestigd in de provincie West-Vlaanderen. 

b. De gevraagde steun is aantoonbaar gelinkt aan de huidige coronacrisis. 

c. De gevraagde steun kan enkel worden gebruikt voor initiatieven ter ondersteuning 

van kansarme en/of kwetsbare leerlingen en hun omgeving, en/of ter digitale 

versterking van de kleinere schoolomgevingen (cf. artikel 1 a, b, en c). 

d. Aanvragers met een leerlingenaantal groter dan 750 leerlingen kunnen geen 

aanvraag indienen voor financiële steun op niveau 3 (cf. artikel 1c). Ze kunnen dat wel 

op niveau 1 en 2 (cf. artikel 1a en b). 

e. Het project wordt ontwikkeld en gerealiseerd binnen de provincie West-Vlaanderen. 

f. De aanvrager beschikt over een transparante boekhouding zodat de Provincie de 

besteding van de provinciale middelen kan controleren 

 

Aanvragen worden als niet-ontvankelijk beschouwd: 

a. Wanneer de aanvrager voor hetzelfde project al een subsidie krijgt van de Provincie 

West-Vlaanderen. 

b. Wanneer het aanvraagdossier te laat werd ingediend. 

 

Artikel 3 - Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen, worden volgende criteria gehanteerd: 

a. Het project zet aantoonbaar in op het stimuleren van e-inclusie, op één of meerdere 

van de drie niveaus vermeld onder artikel 1. 

b. De gevraagde financiële steun overschrijdt de volgende bedragen niet: 

- Niveau 1 (cf. artikel 1a): tot max. € 2.000. 

- Niveau 2 (cf. artikel 1b): tot max. € 1.500. 

- Niveau 3 (cf. artikel 1c): tot max. € 2.000. 

De totaal aangevraagde financiële steun mag per aanvrager niet meer dan € 5.500 

bedragen. 

c. Bij de goedkeuring van initiatieven op niveau 3 wordt voorrang gegeven aan 

kleinere scholen, aan scholen die gelegen zijn in kansarme buurten en aan scholen die 

relatief meer kansarme leerlingen hebben. De Kansarmoedeatlas van de Provincie 

West-Vlaanderen en de SES-criteria van leerlingen dienen hierbij als indicatieve 

leidraden. 

d. Bij de ranking van de projectvoorstellen wordt ook rekening gehouden met de mate 
waarin de aanvrager inzet op contextversterkende initiatieven (niveau 2). 
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Artikel 4 - Aanvraagprocedure 

De Provincie West-Vlaanderen werkt voor de oproep en opvolging van projectvoorstellen in 

het kader van dit reglement samen met de Koning Boudewijnstichting/het Streekfonds West- 

Vlaanderen. 

Elke subsidieaanvraag in het kader van dit reglement moet gebeuren via het formulier 

‘Kandidaatsdossier scholen en onderwijsinstellingen’ van de Koning Boudewijnstichting. Dit 

formulier is online te verkrijgen na aanmelding via www.streekfonds.be/covid-19-2/ 

(doorklikken op ‘projectoproep’). 

Het volledig ingevulde formulier, met inbegrip van de verplichte bijlagen zoals vermeld in het 

formulier, moet via dezelfde weg worden ingediend. 

Indienen van een aanvraag kan tot en met 23 november 2020. 

 

Artikel 5 - Beslissingsprocedure 

Een beoordelingscommissie, jury, geeft advies over de ontvankelijke projectvoorstellen. Deze 

commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen, de 

Koning Boudewijnstichting/Het Streekfonds West-Vlaanderen en de onderwijskoepels. 

De commissie maakt een ranking op, rekening houdende met de beoordelingscriteria vermeld 

onder artikel 3, en formuleert een gemotiveerd advies aan de deputatie. 

De deputatie neemt haar beslissing uiterlijk één maand na de uiterste indiendatum. De 

Koning Boudewijnstichting brengt de aanvragers binnen een redelijke termijn op de hoogte 

van de beslissing. 

 

Artikel 6 - Bedrag en uitbetaling van de subsidie 

De totale subsidie bedraagt maximum 5.500 euro per aanvraag (cf. artikel 3b). 

De uitbetaling gebeurt na het ondertekenen van de pro forma overeenkomst met de Koning 

Boudewijstichting/Streekfonds West-Vlaanderen. 

De verantwoordingsstukken legt de aanvrager voor binnen de twee maanden na afloop van 

het project en omvatten: 

a. een kort evaluatie- en resultatenverslag; 

b. een overzichtsstaat van alle uitgaven en gebeurlijke inkomsten van het project; 

c. het volledig ingevulde verslagformulier – werking ‘klein’ met betrekking tot het 

reglement provinciale herkenbaarheid. 

Deze bewijsstukken worden digitaal aangeleverd @streekfonds 

De subsidie wordt uitbetaald door de Koning Boudewijnstichting via een overschrijving op de 

post- of 

bankrekening van de aanvrager, overeenkomstig de regels van de provinciale boekhouding. 

 

Artikel 7 - Opvolging en controle 

De aanvrager verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal te gebruiken waarvoor 

ze is bestemd. 

Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, 

intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk). 

De aanvrager meldt bij het Streekfonds, onmiddellijk, elektronisch, elke inhoudelijke, 

financiële of tijdsgebonden wijziging die zich na toekenning van de subsidie binnen het project 

voordoet. 

Eender welke wijziging kan een invloed hebben op de subsidie. De deputatie kan de subsidie 

geheel of gedeeltelijk schorsen, intrekken of terugvorderen. 

 

Artikel 8 - Return en samenwerking 

Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de 

voorwaarden zoals omschreven in het Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid 

 

 
bij elke vorm van provinciale subsidie. (www.west-

vlaanderen.be/subsidies/provincialeherkenbaarheid). 

Daarnaast verbindt de aanvrager er zich toe om deel te nemen aan een lerend netwerk en/of 
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andere initiatieven van de Provincie, gelinkt aan de thematiek van e-inclusie en/of deze 

doelgroep om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

 

Artikel 9 - Betwistingen en uitzonderingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement. 

De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 

advies van de bevoegde commissie. 

De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing 

verlenen van sommige voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De aanvrager dient 

daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de Provincie West-Vlaanderen. 

De deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, 

documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te schrijven en 

maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de 

toelage en voor de uitvoering van dit reglement. 

 

Artikel 10 - Slotbepalingen 

Dit reglement treedt in werking op 15 oktober 2020 en eindigt op 31 augustus 2021 

 

Brugge, 17 december 2020 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert Anthierens (get.)      Christof Dejaegher (get.) 
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55. Besluit van de provincieraad van 17 december 2020 tot goedkeuren van het 

subsidiereglement van de lokale klimaatprojecten 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke 

bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

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

toekenning en de aanwending van sommige toelagen; 

- het provinciedecreet van 9 december 2005 met latere wijzigingen, in het 

bijzonder de artikelen. 2, § 2, 1° (bovenlokale taakbehartiging) en 43, §2, 

28° (bevoegdheid provincieraad, vaststellen van subsidiereglementen); 

- het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende een provinciale 

herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie; 

- het besluit van het reglement lokale projecten klimaat van 20 juni 2019 en de 

nood aan herziening wegens voortschrijdend inzicht; 

- het advies van de dienst COOP; 

- het voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1 Doel 

De provincie West-Vlaanderen verleent onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en 

binnen de perken van het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025, een subsidie voor de 

uitvoering van lokale klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale 

en provinciale klimaatdoelstellingen. 

 

Artikel 2 Definities 

§1 Aanvrager: deze organisatie moet voldoen aan de bepalingen in artikel 4. Zij zijn tevens 

de ontvangers van de subsidie. Er kan maar 1 aanvrager zijn per ingediend project. 

§2 Partner: deze organisatie moet niet voldoen aan de bepalingen in artikel 4. Zij ontvangen 

geen subsidie van de Provincie binnen dit reglement, maar helpen wel bij de uitvoering van of 

brengen kennis in voor het project en heeft een overeenkomst met de aanvrager. Er kunnen 

geen tot meerdere partners betrokken zijn per project.  

§ 3 Burgercoöperatie: een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om 

hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te 

behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze 

democratisch controleren. 

Hierbij gelden de 7 ICA-principes als referentie voor het bepalen of een organisatie 

effectief als burgercoöperatie kan worden beschouwd: 

1. Vrijwillig en open lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie door de leden 
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4. Autonomie en onafhankelijkheid 

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Aandacht voor de gemeenschap 

§ 4 Start project: bij een investering wordt een gunning of moment waarop derde partij 

(partner of doelgroep) zich schriftelijk engageert, beschouwd als de start van een project. 

 

Artikel 3 Voorwerp van subsidies  

§1 De projectbegroting omvat de investeringskost vermeerderd met de externe prestaties. 

Eventuele inkomsten van derden worden in mindering gebracht. 

§2 De investeringskost bestaat uit kosten gerelateerd aan die investering die rechtstreeks 

leidt tot CO2-besparing. Volgende kosten komen niet in aanmerking: aankoop grond, aankoop 

gebouw, eigen personeel of voor algemene werking, subsidies aan derden in het kader van 

een gemeentelijk subsidiereglement.  

§3 Externe prestaties bestaan uit bouwtechnische expertise, juridische expertise, financiële 

expertise, doelgroepgerelateerde expertise die niet aanwezig is bij de aanvrager, maar wel 

noodzakelijk voor de goede uitvoering van het project. Kosten voor een communicatiebureau 

worden niet aanzien als technische expertise en komen niet in aanmerking voor subsidie.  

§4 Andere inkomsten van derden bestaan uit andere subsidies, groenestroomcertificaten, 

warmtekrachtcertificaten, REG-premies,… Minder uitgaven door het realiseren van een 

besparing in het verbruik wordt niet aanzien als een inkomst.  

 

Artikel 4 Omschrijving aanvrager 

Kan optreden als aanvrager:  

1° een lokaal bestuur gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

2° een lokale vereniging, zijnde een vzw die haar zetel op het grondgebied van de provincie 

West-Vlaanderen heeft; 

3° een burgercoöperatie met de provincie West-Vlaanderen als voornaamste werkgebied; 

4° een school of scholengroep met maatschappelijke zetel gelegen in de provincie West-

Vlaanderen. 

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden 

§1. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, dragen bij tot de CO2-reductie 

op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. 

§2. Om in aanmerking te komen voor ranking 1, moet er met het ingediende project 

minimum 6 ton CO2-besparing per jaar gerealiseerd worden. 

§3. Gelijkaardige investeringen kunnen gebundeld worden om zo de norm van CO2-besparing 

te halen. 
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§4. Bij nieuwbouw wordt enkel gekeken naar de CO2-besparing gerealiseerd door het nemen 

van maatregelen die verder reiken dan de geldende normen. Tenzij deze nieuwbouw in de 

plaats komt van een oud gebouw(en), dan kan het verschil in verbruik gebruikt worden om de 

CO2-besparing te bepalen.  

§5. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gerealiseerde CO2-reductie in het project. Een 

groot project kan opgedeeld worden, maar dan wordt enkel rekening gehouden met de 

gerealiseerde CO2-reductie van dat deel. Bij de volgende oproep kan dan een volgend deel 

ingediend worden. Er kan ook gekozen worden om het project in zijn geheel in te dienen en 

dan wordt de volledige CO2-reductie mee gerekend, maar dan kan het project niet opnieuw 

ingediend worden bij een volgende oproep(en). 

§6. Elke aanvrager kan per oproep meerdere projecten indienen, maar per aanvrager kunnen 

er maximum twee projecten worden goedgekeurd, voor zover elk van de 2 projecten in een 

verschillende ranking (art. 10) worden goedgekeurd.  

§7. Per oproep kan per ranking (zie art. 10) maar 1 project van een lokaal bestuur, met 

inbegrip van haar verwante vennootschappen, verenigingen en agentschappen, worden 

goedgekeurd. 

§8. Het project moet gestart worden uiterlijk negen maanden na goedkeuring, en mag in 

geen enkel geval reeds gestart zijn bij de goedkeuring van de aanvraag. Indien het project 

niet tijdig wordt gestart, behoudt de Provincie zich het recht voor om terug te komen op haar 

beslissing tot goedkeuring van het project en de bijhorende subsidies. Het project moet 

afgerond zijn ten laatste drie jaar na goedkeuring. 

§9. De projectbegroting bedraagt minimum 12.500 euro. 

§10. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en bedraagt maximaal 

100.000 euro.  

§11. In afwijking van art.5 §10  bedraagt de subsidie maximaal 50% bij volgende 

investeringen: zonnepanelen, elektrische voertuigen en energetische renovaties van 

gebouwen.  

§12. Met betrekking tot de BTW geldt de volgende regeling: 

1° indien de aanvrager de BTW volledig kan recupereren, komt enkel het bedrag van 

de kosten zonder BTW in aanmerking voor subsidie; 

2° indien de aanvrager de BTW slechts gedeeltelijk of niet kan recupereren, komt het 

bedrag van de kosten met het niet-recupereerbare gedeelte van de BTW in 

aanmerking voor subsidie. 

§ 13. Voor de aanvragers, bedoeld onder art. 4, 1°, van dit reglement, wordt bepaald dat 

projecten met het oog op de opwekking van elektriciteitsproductie bij het eigen patrimonium 

enkel kunnen toegelaten worden in combinatie met investeringen gericht op E-peil 

minimalisatie of laadinfrastructuur (voor elektrische wagens, batterij, stand alone installaties, 

openbare verlichting.). De daaraan gekoppelde toestellen moeten daarbij  minimum 2/3e van 

de opgewekte energie gebruiken.  

§14. Het ontvangen van subsidies van andere instanties is toegestaan, mits deze wordt 

opgenomen in de projectbegroting zoals bepaald in artikel 3. 

§ 15. De provincie West-Vlaanderen en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van 

een project, beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten, met inbegrip van  
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de mogelijkheid tot reproductie, distributie, en adaptatie, evenals het recht om afgeleide 

projecten te ontwikkelen. 

 

Artikel 6 Oproep 

Elk jaar wordt door de deputatie beslist, onder voorbehoud van middelen op het 

meerjarenplan 2020-2025, tot het houden van één of meerdere oproep(en). 

 

Artikel 7 Kandidatuur 

§1. De uiterlijke datum voor de kandidaatstelling wordt bepaald door de deputatie en vermeld 

in de oproep. Dit gebeurt via het aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website 

van de Provincie West-Vlaanderen. Het aanvraagformulier wordt ingediend bij provincie West-

Vlaanderen, Dienst MiNaWa (met vermelding ‘lokale klimaatprojecten’), K. Leopold III-laan 

41, 8200 Brugge of via mail verstuurd naar het mailadres vermeld op het aanvraagformulier. 

De datum van de poststempel, de datum van het ontvangstbewijs of de datum van ontvangst 

op de mailserver van de provincie West-Vlaanderen geldt als bewijs van indiening. 

§2. De aanvrager voegt aan zijn aanvraag de beslissing van het bevoegde bestuursorgaan om 

deel te nemen aan de projectoproep toe.  

 

Artikel 8 Ontvankelijkheidscriteria 

§1 Een ingediend project is ontvankelijk als: 

1° de aanvrager zoals vermeld in artikel 4, 2°, 3° en 4° beschikt over een verklaring 

van het lokaal bestuur op wiens grondgebied het project zich situeert, waarbij het 

lokaal bestuur zijn goedkeuring verleent en verklaart dat het project past binnen de 

doelstelling van het lokaal beleid; 

2° het project is ingediend door een aanvrager zoals vermeld in artikel 4; 

3° het project voldoet aan de algemene voorwaarden, zoals vermeld in artikel 5; 

4° het project is ingediend binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 7; 

5° het deelnemingsformulier, vermeld in artikel 7, volledig en correct is ingevuld, en 

alle bijlagen zijn toegevoegd. 

§2 Een ingediend project is niet ontvankelijk indien:  

1° het een project betreft rond het verhogen van de efficiëntie van technieken 

gebaseerd op gebruik van fossiele brandstoffen; 

2° het project een officiële verplichting of norm betreft. 

 

Artikel 9 Selectie projecten 

§1. Er wordt een adviescommissie opgericht, samengesteld uit minimum vier personeelsleden 

van de dienst MiNaWa, en in functie van de inhoud van de ingediende projecten aangevuld 

met vertegenwoordigers uit andere diensten. De adviescommissie wordt samengesteld door 

de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. 

§2. De adviescommissie kan bijkomende informatie opvragen over het project of een 

plaatsbezoek afleggen. 
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§3. De adviescommissie verstrekt op basis van de voorwaarden van dit subsidiereglement en 

de evaluatiecriteria (zie artikel 10) een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies 

betreft: 

 

- het al dan niet aanvaarden van het project; 

- het al dan niet aanvaarden van slechts bepaalde delen van het project; 

- het al dan niet bundelen van bepaalde delen van een project of projecten zelf; 

- het al dan niet aanzien van het lokaal bestuur en zijn hoedanigheden als 

verschillende aanvragers; 

- de ranking van de projecten; 

- het aantal projecten dat in aanmerking komt voor ranking 1 en ranking 2; 

- de geselecteerde projecten; 

- een voorstel van subsidiebedrag; 

- de voorwaarden op te leggen bij toekenning van de subsidie. 

§4. De deputatie beslist over de projecten (op basis van het advies van de adviescommissie) 

die subsidie ontvangen en over het opleggen van voorwaarden bij de toekenning van de 

subsidie. 

 

Artikel 10 Ranking 

De Provincie West-Vlaanderen maakt gebruik van twee rankings. De hoogst scorende 

projecten in ranking 1 of 2 ontvangen subsidie volgens de beschikbare middelen. 

§ 1. Ranking 1: De projecten worden gerankt volgens de CO2- (of CO2-equivalent-) besparing 

per aangevraagde euro en een uitvoeringsgarantie. Voor deze uitvoeringsgarantie wordt een 

coëfficiënt toegekend, die inschat in hoeverre de besparing van CO2 die wordt voorgesteld 

ook gegarandeerd is. Deze coëfficiënt varieert van 0 tot 1.  

Voor de berekening van de CO2-besparing wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van de 

Provinciale CO2-monitoringstool te vinden op:  

https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties.  

Indien het niet mogelijk is om de provinciale CO2-monitoringstool te gebruiken kan, mits 

bronvermelding en deugdelijke argumentatie, gebruik worden gemaakt van andere 

berekeningsmethodes. Gelijkaardige projecten worden evenwel steeds volgens dezelfde 

methode gerankt.  

§ 2. Ranking 2: De deputatie kan beslissen een aantal projecten die niet gehonoreerd 

werden op basis van CO2-reductie, alsnog te ondersteunen op basis van de criteria van 
ranking 2. Deze projecten moeten minimum 30/50 scoren op ranking 2 om in aanmerking 
te komen voor ondersteuning. De projecten worden gescoord op basis van onderstaande 
criteria: 
 

1. een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek in 

West-Vlaanderen: De uitvoerder moet aantonen waarom het innoverend en 

vernieuwend is, dit kan onder meer betrekking hebben op het technisch, financieel 

en/of juridisch aspect, de doelgroep, het samenwerkingsverband, de communicatie: 

15 punten; 
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2. herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen 

door een andere actor uitgevoerd worden. De uitvoerder geeft aan welke 

aanpassingen nodig zijn om het project door een andere actor te laten uitvoeren en 

welke instrumenten worden aangereikt om dit gemakkelijk door een andere actor te 

kunnen laten uitvoeren: 10 punten; 

3. de investering of de terugverdientijd situeert zich bij een andere partij dan de 

uitvoerders van het project. De uitvoerder toont aan dat het voordeel van de 

uitvoering van het project bij een andere partij dan zichzelf ligt: 10 punten; 

4. Ontwikkelingsgraad: De mate waarin diverse technische, juridische, financiële, 

communicatieve uitvoeringsaspecten al zijn uitgewerkt en doordacht: 5 punten; 

5. de sterkte van het communicatie- en sensibiliseringsplan (dat verder gaat dan de 

minimumvereisten vermeld in art. 11): 10 punten. 

 

Artikel 11 Communicatie 

§ 1. Per project wordt een contactpersoon binnen de administratie van de Provincie West-

Vlaanderen aangesteld en wordt dit gecommuniceerd naar de indiener na goedkeuring. Deze 

contactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt voor de aanvrager. 

§ 2. De communicatie in het kader van het goedgekeurd project bestaat minstens uit: 

 - het voldoen aan de voorwaarden conform het provinciaal reglement van 12 mei 

2005 inzake provinciale herkenbaarheid : https://www.west-

vlaanderen.be/sites/default/files/2017-

12/reglement_provincialeherkenbaarheid_volledig.pdf 

- een persbericht bij de start van het project met vermelding van de financiële 

bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie West-

Vlaanderen”; 

 - een persbericht op het eind van het project met vermelding van de financiële 

bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen en “dankzij de steun van Provincie West-

Vlaanderen”. 

§ 3. Bij alle online en offline communicatie omtrent het project wordt de steun van de 

Provincie West-Vlaanderen vermeld en wordt het logo opgenomen. 

§ 4. Bij een event of persconferentie omtrent het project wordt de provincie West-Vlaanderen 

uitgenodigd als spreker. 

§ 5. Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of 

voortgezet, wordt op alle campagnemateriaal minimaal het Provinciaal logo en “ontwikkeld 

met de steun van de Provincie West-Vlaanderen” vermeld. 

 

Artikel 12 Betalingsmodaliteiten en rapportering 

§ 1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee 

schijven: 60% wordt uitbetaald bij de goedkeuring van het project; 40% wordt uitbetaald bij 

de afrekening die ingediend wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van het project. 
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§ 2. Volgende zaken worden aangeleverd voor de afrekening: 

1° financiële verantwoordingsstukken: dit behelst een ondertekend overzicht van alle 

bewezen opbrengsten en kosten van het project als verantwoording; 

2° een overzichtelijke oplijsting van de gerealiseerde doelstellingen en de behaalde 

resultaten (ook op vlak van CO2-besparing); 

 

3° een kort evaluatieverslag over de volledige looptijd van het project; 

4° voorbeelden van projectgebonden communicatie en vijf bruikbare foto’s van de 

realisaties in hoge resolutie; 

5° materiële bewijsstukken of eindproducten die toelaten de realisatie van het project 

te beoordelen. 

§ 3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals 

bepaald in artikel 3, komen in aanmerking voor een subsidie. Alleen directe kosten als 

onderdeel van een project gekoppeld aan concrete projectrealisaties op het terrein kunnen 

worden ingebracht. Hieronder vallen investeringskosten en externe technische expertise en 

begeleiding. 

§ 4. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven zoals omschreven 

in artikel 3, wordt de subsidie van maximaal hetzij 80% (zie art. 5 §10) hetzij 50% (zie art.5 

§11) herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een overschrijding van de bewezen 

kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven zoals omschreven in artikel 3, wordt geen 

bijkomende subsidie verleend. 

 

Artikel 13 Controle en sancties 

§ 1. De subsidie is uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend.  

§ 2. De provincie West-Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen 

of te laten instellen, documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te 

schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en 

uitbetalen van de subsidie of voorschotten en voor de uitvoering van dit reglement. 

§ 3. De deputatie kan beslissen tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie 

indien: 

- de verleende subsidie niet werd benut voor het vastgestelde doel; 

- de toelage ten onrechte is verkregen als gevolg van onjuiste informatie; 

- het project niet voldeed aan de in dit reglement gestelde voorwaarden; 

 - de kosten niet kunnen verantwoord worden binnen de zes maanden na de vooraf 

bepaalde einddatum van het project; 

- de vooropgestelde CO2-reductie maatregelen niet volledig zijn gerealiseerd 

overeenkomstig de goedkeuring. Het saldo wordt in die mate aangepast;  

- indien er geen vermelding wordt gemaakt van de provinciale ondersteuning in de 

communicatie; 

 



BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 18 dd. 21/12/2020 

 

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

8200 Sint-Andries 

 

224 

 

 

-indien er dubbele subsidiëring of subsidiefraude wordt vastgesteld. 

 

Artikel 14 Slotbepalingen 

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt gemachtigd 

alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit 

reglement. 

 

Artikel 15 Inwerkingtredings- en opheffings- en overgangsbepaling. 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025. 

Het reglement van 20 juni 2019 wordt opgeheven op 1 januari 2021, de afhandeling van 

projecten, goedgekeurd door de deputatie voor 1 januari 2021, gebeurt evenwel nog volgens 

dit reglement. 

 

Brugge, 17 december 2020 

 

De provinciegriffier  De voorzitter  

Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

(get.) 
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

56. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 17 december 2020 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 17 december 2020 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

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

de opdracht voor werken: Diksmuide/Veurne – Aanleggen van een fietspad langs de 

Roesdammestraat te Veurne en de Rousdammestraat te Diksmuide 

 

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

de opdracht voor werken: Vrijbosroute (L63) herinrichting fase 2 

 

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

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: (Damse Vaart - 

structureel onderhoud fase 3 (Sifon-Hoeke) 

 

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

de opdracht voor werken: herinrichting bufferbekken Geluwebeek, WL.42. te Menen 

 

6 | Goedkeuren van het bestek betreffende de opdracht voor diensten: ontwerp van 

schoolgebouw Technicum in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 

 

7 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van gronden gelegen te Wevelgem voor de 

uitbreiding van het provinciedomein Bergelen 

 

8 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van gronden te Blankenberge i.f.v. de 

uitbreiding van het provinciaal domein Zeebos  

 

9 | Goedkeuren van de verlenging van termijn van het definitief vaststellen van het PRUP De 

Horizon te Bredene 

 

10 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Omleidingsweg te Anzegem  

 

11 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Ieper voor de herziening 

van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ieper 

 

12 | Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement onderwijsondersteunende 

maatregelen flankerend onderwijsbeleid in het kader van het provinciaal relanceplan n.a.v. 

COVID-19 

 

13 | Goedkeuren van het subsidiereglement van de lokale klimaatprojecten 

 


