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Beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021
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Het rapport Beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021 maakt per actie, actieplan en beleidsdoelstelling een
vergelijking tussen:
-

-

Jaarrekening: de gerealiseerde kredieten in 2021 of rekeningcijfers per 31 december 2021
Eindkredieten: de gebudgetteerde kredieten zoals opgenomen in de strategische nota bij de vierde
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en goedgekeurd door de provincieraad dd. 2
december 2021.
Initiële kredieten: de gebudgetteerde kredieten zoals opgenomen in de strategische nota bij de
tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en goedgekeurd door de provincieraad dd. 3
december 2020.

De verdeling van de eindkredieten over de verschillende acties is een momentopname in functie van de
voorleggen van het beleidsrapport aan de provincieraad. Er kunnen middelen verschoven worden tussen
acties conform het kader voor kredietbewaking m.b.t. het meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd
door de provincieraad op 24 oktober 2019 t.e.m. het einde van het boekjaar (31/12/2021).
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Beleidsevaluatie
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 104633 IK 50125
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Prioritaire Totaal provinciebestuur: PWVL
Provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

136.586.093,95

143.649.230,73

153.582.021,61

171.688.760,68

168.946.028,24

168.392.173,71

35.102.666,73

25.296.797,51

14.810.152,10

38.584.535,65

53.611.437,79

55.770.181,43

4.905.779,98

7.463.565,56

8.646.136,67

-33.678.755,67

-46.147.872,23

-47.124.044,76

12.225.232,91

12.482.482,91

14.934.482,91

21.734.645,28

21.739.270,28

21.755.000,00

9.509.412,37

9.256.787,37

6.820.517,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001
01. De provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen is de sterkste toeristische provincie van Vlaanderen met vier toptoeristische
regio’s: de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek. Ook onze provinciehoofdstad
Brugge gooit hoge ogen als internationale kunststad. Concreet tellen we in onze provincie 7 miljoen
aankomsten (aantal verblijfstoeristen), 33 miljoen overnachtingen en 27 miljoen dagtoeristen. Het
toerisme in West-Vlaanderen is op zich een belangrijke economische factor met een globale omzet van €
3,5 miljard en ca. 50.000 voltijdse jobs. Onze provincie kent een hele reeks topattracties zoals de
pretparken Plopsaland, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark, toonaangevende musea zoals de Brugse
musea, het In Flanders Fields Museum, Texture en Mu.ZEE. De provincie staat zelf in voor drie
topattracties met name het Zwin Natuur Park, Raversyde en recreatie- en natuurdomein De Gavers. Ons
toeristisch apparaat wordt ondersteund door een hele reeks aan toeristische ondernemers gaande van
sterrenchefs en tophotels over typische restaurants met streekproducten naar kleine koffiehuizen en B&Bs.
In totaal behaalden 300 ondernemers in de voorbije jaren het kwaliteitslabel van Westtoer en tellen we
150 toeristische info-punten. Naast het economisch belang vervullen we een belangrijke rol voor het
fysieke en mentale welzijn van onze eigen inwoners: de recreatieve producten van Westtoer met op kop de
4 fietsnetwerken en de 11 wandelnetwerken bieden de West-Vlamingen dan weer een toprecreatief
product aangevuld met klassieke fiets-, wandel- en erfgoedroutes. In onze zeer goed uitgebouwde
provinciedomeinen (15 in totaal, goed voor 2000 ha) zorgen natuur, landschap en recreatie voor
multifunctionele bovenlokale topproducten. Onze domeinen zijn samen goed voor 3 miljoen bezoekers op
jaarbasis. Op het vlak van speelterreinen, picknickfaciliteiten en erfgoed vormen onze domeinen zelfs een
benchmark voor vele andere actoren. De 9 Groene assen garanderen een kwalitatief fiets- en wandelaanbod in een groene omgeving waar plaats is voor rust, recreatie en ontspanning. Natuurliefhebbers
kunnen terecht in onze natuur-educatieve centra zoals de Duinpanne, het Zwin Natuur Park, de Blankaart,
de Palingbeek, het Bulskampveld en de Gavers. Deze beleidsdoelstelling werd vanuit Westtoer naar voor
geschoven vanuit een globale filosofie om onze provincie op tal val vlakken sterker te maken en nog te
profileren en om de samenwerking tussen provinciale diensten en agentschappen te optimaliseren.
Concreet beogen we volgende resultaten: 1. het verder uitbouwen en promoten van de 4 toeristische
regio’s Kust, Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek en van de West-Vlaamse centrumsteden; 2.
optimaliseren/profileren van de West-Vlaamse topattracties (via subsidies) en van het Zwin Natuurpark,
Raversyde en de Gavers (via eigen investeringen); 3. de organisatie van wervende topevents zoals
Wederopbouw in de Westhoek (2020), Kastelen en Abdijen (2020) en Beaufort (2021). Vanaf 2022
organiseren we sterke themajaren: 2022 - gastronomie, 2023 - fietsen/wandelen, 2024 - hedendaagse
kunst; 4. profileren van de provinciedomeinen en groene assen als topuithangborden inzake
groenpatrimonium, kwalitatieve voorzieningen en recreatief aanbod; 5. West-Vlaanderen verder
profileren als dé fiets- en wandelprovincie; 6. Ondersteunen van een kwalitatief aanbod inzake erfgoed en
educatie en 7. Trots op West-Vlaanderen : ervoor zorgen dat elke West-Vlaming trots kan zijn op zijn eigen
Provincie en dat we de West-Vlaamse identiteit ondersteunen en uitdragen.
Indicator: De globale omzet in toerisme en recreatie (bevat overnachtingen en dagtoerisme) Streefwaarde (eind 2025): 3,5 miljard euro
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.391.310,24

17.708.526,95

3.598.178,49

3.588.900,76

17.968.264,53
3.584.669,78

-12.793.131,75

-14.119.626,19

-14.383.594,75

15.951.776,19

21.904.380,62

21.838.963,19

393.206,94

487.189,00

385.000,00

-15.558.569,25

-21.417.191,62

-21.453.963,19

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.314,00

267.314,00

267.314,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.156.956,28

1.906.956,28

482.686,00
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Prioritair actieplan: AP000001
1.01 Verder uitbouwen en promoten van de Provincie West-Vlaanderen, de vier toptoeristische regio's en de
centrumsteden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer staan samen in voor de
ontwikkeling en de promotie van het toerisme en de recreatie in West-Vlaanderen. Westtoer
onderbouwt het toeristisch-recreatief beleid met de opmaak en uitvoering van regionale
strategische beleidsplannen en hanteert hierbij een gebiedsgerichte aanpak. Regiocampagnes voor
de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en thematische overkoepelende campagnes hebben
als doelstelling West-Vlaanderen nog prominenter op de toeristische kaart te zetten. Daarnaast
ondersteunen we de citymarketing van een aantal steden in West-Vlaanderen en voeren we
bovenlokale promotie in het kader van Vlaanderen Vakantieland. De provincie ondersteunt deze
toeristisch-recreatieve ontwikkeling zowel op vlak van infrastructuur, evenementen als logies, en dit
o.m. via het provinciaal reglement voor toeristische impulsen.
Indicator: Aantal aankomsten in commercieel logies - Streefwaarden: 3.400.000 (in 2021), 4.900.000
(in 2022), 4.900.000 (in 2023), 5.000.000 (in 2024), en 5.000.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 2.400.000* - * Cijfer 2020. Resultaat 2021 pas gekend in zomer 2022.
Het aantal aankomsten 2021 zal pas gekend zijn in de zomer van 2022. Het opgenomen resultaat
betreft het aantal aankomsten in commercieel logies in West-Vlaanderen 2020. Een groot deel van
het voorjaar van 2020 waren enkel noodzakelijke verplaatsingen toegestaan en waren restaurants
gesloten waardoor nagenoeg alle overnachtingen in commercieel logies wegvielen. Dit scenario
herhaalde zich in mindere mate na de zomer. In de zomermaanden zorgden gerichte campagnes
voor veel overnachtingen van gasten uit eigen land. In de kunststad Brugge en (in mindere mate) in
de Westhoek kon dit het wegvallen van buitenlanders niet compenseren. Tweedeverblijfstoerisme
deed het zeer goed in die periode.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.436.641,34

8.508.739,34

0,00

0,00

8.652.980,00
0,00

-8.436.641,34

-8.508.739,34

-8.652.980,00

2.217.895,52

5.532.183,68

1.895.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.217.895,52

-5.532.183,68

-1.895.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000019
Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb: naast de betoelaging
via de beheersovereenkomst (die vertaald wordt in een jaarprogramma), zijn toelagen voor
events, horizon 2025, landmarks, het picknickplan en Bulskampveld voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werking verloopt conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de
provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb, het jaarprogramma 2020, de afgesloten
subsidieovereenkomst voor Beaufort en Horizon 2025 en de afgesloten overeenkomst m.b.t.
de modaliteiten voor uitvoering deelname steunmaatregel Vlaams stimulusprogramma
tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb. De toelage voor het picknickplan
wordt verschoven naar 2022. Het afsluiten van de lening door Westtoer apb zal in 2022
gerealiseerd worden. Meer gedetailleerde informatie over de acties zijn terug te vinden via de
doelstellingenrealisatie van Westtoer apb.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.409.163,34

8.472.399,34

0,00

0,00

8.623.640,00
0,00

-8.409.163,34

-8.472.399,34

-8.623.640,00

1.414.209,22

1.494.209,22

1.082.500,00

0,00

0,00

0,00

-1.414.209,22

-1.494.209,22

-1.082.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000020
Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Door middel van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen worden waardevolle
toeristisch-recreatieve projecten in West-Vlaanderen ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het provinciaal reglement voor de
toeristische impulsen in West-Vlaanderen goed. I.k.v. de tweede oproep binnen het
provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen werden 94 dossiers
ingediend voor de categorie belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector
waarvan 61 dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 14 dossiers een
voorwaardelijke toekenning. Binnen de categorie belevingsconcepten bij musea & attracties
werden 42 dossiers ingediend waarvan 25 dossiers een definitieve toekenning van subsidie
kregen en 9 dossiers een voorwaardelijke toekenning. Binnen de categorie de optimalisering
van het toeristisch onthaal in een gemeente werden 16 dossiers ingediend waarvan 12
dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 3 dossiers een voorwaardelijke
toekenning. Binnen de categorie de realisatie van recreatieve hotspots werden 41 dossiers
ingediend waarvan 15 dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 24 dossiers
een voorwaardelijke toekenning. De subsidies voor transitiesteun in het kader van de eerste
oproep binnen het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen
werden uitbetaald volgens de ingediende eindafrekeningen van de begunstigden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

789.643,64

4.008.974,46

0,00

0,00

700.000,00
0,00

-789.643,64

-4.008.974,46

-700.000,00

Financiering
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie
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Prioritaire actie: AC000448
Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de site van Westtoer wordt een uitbreiding van bestaande beveiligde fietsenstalling voor
het personeel voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De fietsenstalling is gerealiseerd op de site van Westtoer. Deze actie is stopgezet
eind 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.042,66

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.042,66

-15.000,00

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000021
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Toerisme
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het Westtoergebouw zullen de nodige
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten en de installaties in het gebouw worden doorheen het jaar gemonitord en
opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke
verplichtingen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan het Westtoergebouw werden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
Er waren diverse ingrepen aan de HVAC installatie van het gebouw. Het
gebouwbeheerssysteem kreeg een upgrade. De defecte waterboiler in de keuken werd
vervangen, net als verschillende vloerdoosdeksels.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.478,00

36.340,00

0,00

0,00

29.340,00
0,00

-27.478,00

-36.340,00

-29.340,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000022
Patrimoniumbeheer Westtoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet budget voor investeringswerking in het Westtoergebouw (incl.
onvoorziene investeringswerken).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het
Westtoergebouw.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

14.000,00

0,00

0,00

112.500,00
0,00

0,00

-14.000,00

-112.500,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000002
1.02 Optimaliseren en profileren van de Gavers, Transfo en Raversyde als West-Vlaamse topattractie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciedomein De Gavers is het drukst bezochte provinciedomein van de provincie WestVlaanderen. Het is een groene aantrekkingspool in de verstedelijkte regio Kortrijk, heel wat
rustzoekers, natuurliefhebbers en recreanten zoeken er rust en ontspanning. Net als voor de andere
provinciedomeinen wil de provincie enerzijds inzetten op een verdere uitbreiding van het domein
met ruimte voor natuur en recreatie, anderzijds op extra kwaliteitsimpulsen voor de
publieksvoorzieningen, met specifieke aandacht voor natuur- en milieueducatie (NME) en voor
avontuurlijke recreatie. Het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum (PRNC) De Gavers zorgt voor
een gevarieerd aanbod aan activiteiten en evenementen voor diverse doelgroepen, trouw aan de
positionering ‘Natuurlijk Avontuurlijk’. Het PRNC De Gavers streeft daarbij naar kwalitatieve,
duurzame en attractieve formules in eigen organisatie of in partnerschap met derden. De Gavers en
Transfo vormen de toegangspoort van Je Wildste Westen, de campagne die de regio rond het
kanaal Bossuit-Kortrijk als avontuurlijkste stukje West-Vlaanderen op de kaart zet. De provincie
werkt met de gemeente Zwevegem en de intercommunale Leiedal verder aan de herbestemming
van de site Transfo met focus op duurzaamheid en energie. De meest optimale exploitatiestructuur
wordt onderzocht en er wordt een aanbod aan activiteiten voor diverse doelgroepen ontwikkeld
rond avontuur en energie-educatie. We streven ook naar een verdere uitbouw van Raversyde als
topattractie aan de kust door het masterplan verder uit te voeren en de attracties optimaal te
exploiteren. Dit door het aanbieden van een dagdagelijkse klant- en familievriendelijke service op de
Atlantikwall, ANNO 1465 en het Natuurpark. Parallel wordt jaarlijks een actief evenementenbeleid
gevoerd, met primaire focus op het Middeleeuws erfgoed en oorlogserfgoed aan de kust van beide
Wereldoorlogen. Daarnaast wordt het lokale NME-beleid verder uitgebouwd. Het masterplan wordt
verder uitgevoerd op basis van afgebakende deelprojecten en heeft tot doel de ontsluiting van het
gebied, het bezoekerscomfort, de kwaliteit van het toeristisch-recreatief product en het aanwezige
onroerende en roerend erfgoed op een duurzame manier te consolideren en verder uit te bouwen. Er
wordt verder gewerkt aan netwerkvorming met andere Atlantikwall-sites in Europa, al dan niet in
een Europees samenwerkingsverband.
Indicator: Aantal bezoekers die dankzij de georganiseerde recreatieve en educatieve werking van
het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers en Transfo (jaarlijks 120.000) en de
attracties Atlantikwall, ANNO 1465 en het Natuurpark van Raversyde (jaarlijks 100.000 betalende
bezoekers) een unieke ervaringbeleven. - Streefwaarden: 145.000 (in 2021), 190.000 (in 2022),
200.000 (in 2023), 220.000 (in 2024), en 220.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 148.384
Voor Raversyde hadden de COVID-19-restricties nog weinig gevolgen op de individuele bezoeker. In
Gavers/Transfo wordt het cijfer vooral bepaald door evenementen en zomeractiviteiten: de eerste
mochten door de COVID-19-restricties niet of slechtst beperkt worden georganiseerd; de
zomeractiviteiten kenden een zeer matig succes wegens het slechte weer. Ook de schoolactiviteiten
ondervonden veel hinder vanwege COVID-19.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.216.912,68

1.258.106,60

691.324,88

806.434,89

1.595.147,70
845.982,75

-525.587,80

-451.671,71

-749.164,95

367.577,37

607.789,20

1.821.070,00

0,00

36.960,00

195.000,00

-367.577,37

-570.829,20

-1.626.070,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000028
Inrichten van innovatieve duurzame energie-technieken ten behoeve van de realisatie van een toeristisch-educatieve
energiesite Transfo ihkv het Europees project Empower (Interreg North Searegion)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Empower wil via 7 Europese partners tools ontwikkelen waarmee de 'passieve'
energieconsument bewogen kan worden tot een 'actieve' prosument. Het Transfopartnerschap wil een smartgrid aanleggen op de site, waarin hernieuwbare energieproductie
en -opslag een cruciale rol spelen. Wat op siteniveau moet ontwikkeld worden, wordt rondom
de duiktank als proof of concept uitgewerkt. Het project wordt educatief ontsloten naar een
breed schoolpubliek en loopt tot eind 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie organiseerde binnen Empower opnieuw verschillende 'pilot projectleaders' meetings waarbij de trekkers van de pilootprojecten binnen Empower 2.0 ervaringen
kunnen uitwisselen. Verder werd er voor de infrastructurele werken binnen het project contact
opgenomen met mogelijke installateurs voor zonnepanelen. Er werd i.s.m. de dienst
Gebouwen, een bureau aangesteld om het effect van zonnepanelen en batterijen, gekoppeld
aan de duiktank als demo te onderzoeken op prijs, ontwerp,... Daarnaast werd een bureau
gezocht dat de mogelijkheid tot overname van een warmtekrachtkoppeling (WKK) op
koolzaadolie moest onderzoeken. Uit deze haalbaarheidsstudies bleken enkele (praktisch en
financieel) positieve scenario's. Een aankoopdossier werd i.s.m. de diensten COOP en
Gebouwen opgestart. Uit dit proces bleek dat er zich boekhoudmatig een probleem stelde
rond de afschrijvingswaarde en declaratie binnen het North Sea Region programma. De
timing van uitvoering was eveneens niet langer haalbaar. Daarnaast spelen ook
organisatorische factoren een rol. Er wordt heel wat energie-infrastructuur geïnstalleerd op
de site onder het project ReSourced. De Intercommunale Leiedal trekt deze aanbestedingen en
zou de infrastructuur onderbrengen in een coöperatie, eveneens op te richten tijdens
projectduur van ReSourced. Het laten plaatsen van de WWK-installatie door Leiedal
vereenvoudigt de overdracht ervan naar de coöperatie en creëert extra ruimte voor de
Provincie om het energie-educatieve luik uitgebreider uit te bouwen. De duiktank werd
voorzien van energiemeters om een gedetailleerd verbruiksprofiel op te bouwen. De Provincie
ondersteunt de uitrol van energiemeters op siteniveau. De data zal educatief worden
ontsloten. Er werd een installatie aangekocht om de energiestromen rond de duiktank én later
op siteniveau te visualiseren. Er werd een educatief spel ontwikkeld i.s.m. een student
EnergieManagement/Lerarenopleiding. Ondertussen ontvingen we ook nieuws over een
verlenging van het project Empower tot eind juni 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.269,88

46.308,84

52.170,81

40.621,31

97.375,25
35.753,00

18.900,93

-5.687,53

-61.622,25

9.228,67

9.561,42

150.000,00

0,00

0,00

115.000,00

-9.228,67

-9.561,42

-35.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000029
Garanderen van de vlotte werking van de Gavers, Transfo en Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De Gavers en Transfo: ook in 2021 stonden COVID-19 en de nodige
veiligheidsmaatregelen voorop. Hiervoor en voor de dagelijkse werking was frequent overleg
noodzakelijk. Er vond overleg plaats tussen de medewerkers onderling, met andere
provinciale diensten en met partners en gebruikers van het domein. Waar mogelijk ging dit
overleg digitaal door. Een teamdag werd in 2021 niet georganiseerd. (2) Raversyde: de
veiligheidsmaatregelen i.f.v. de COVID-19-pandemie bleven het volledige jaar in voege.
Wanneer een versoepeling mogelijk of een verstrenging noodzakelijk was, werden deze
toegepast. De maatregelen blijven een zware impact hebben op de volledige werking, vooral
wat sociale interacties betreft. Waar mogelijk werd online of hybride vergaderd. In het najaar
kon een teamdag georganiseerd worden, in Brugge.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.719,80

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00
0,00

-1.719,80

-2.300,00

-2.300,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000030
Ontwikkelen van publiekswerking met tijdelijke tentoonstellingen, evenementen en bezoekersanimatie, ter aanvulling
van het vaste aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op het provinciedomein Raversyde worden, naast het vaste aanbod, verschillende ééndaagse
of meerdaagse evenementen georganiseerd, zoals nocturnes en het middeleeuws weekend.
Jaarlijks zijn er ook tijdelijke tentoonstelling in ANNO 1465, de Atlantikwall en het Natuurpark
en wordt ondersteuning gegeven bij de organisatie van externe evenementen. Deze actie
beperkt zich tot de werking op Raversyde. Voor de Gavers: zie actie AC000025. Voor Transfo:
zie actie AC000027.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bijna alle activiteiten konden dit jaar volledig doorgaan zoals gepland,
aangezien er bij de planning reeds rekening gehouden werd met mogelijke COVID-19beperkingen: de Bunkerdag op meer dan 20 locaties, de tijdelijke expo 'Bang Bang', de expo
'Atlantikwall in vogelvlucht', de tijdelijke expo 'Artlantic Wall', de foto-expo 'Bunkerzoom', de
Erfgoeddag (beperkt programma), Open Monumentendag, het Middeleeuws Weekend, de
Nacht van de Duisternis, de voorstelling van de ontdekte grafsteen op 11 november,
bunkersafari's, theatervoorstellingen, een natuuravontuur, diverse wandelingen. Er werd geen
openingsweekend georganiseerd omwille van COVID-19. De foto-expo's in het Natuurpark
blijven een schot in de roos. Ondertussen werd i.s.m. UGent ook het boek 'De Kust 4 augustus
1945' uitgebracht. Hierin staat het overzicht van de volledige kustlijn gefotografeerd op
éénzelfde dag. Deze publicatie krijgt ondertussen een tweede druk. Het kustpanorama in het
boek is ook nog steeds in het domein te zien, naast de ingang tot de Atlantikwall Raversyde.
Ook de (nieuwe) familiezoektochten in het Natuurpark en in beide musea waren heel
succesvol. In de zomer werden opnieuw archieffoto's geïnventariseerd, en ook werd er verder
gewerkt aan de inventaris en het onderhoud van de collectiestukken. De stripexpo ter
vervanging van het vast WOII-circuit tijdens de toekomstige werken, werd verder voorbereid.
Het educatief aanbod werd verder uitgebreid met een lesmap 'Off the Wall'. Er werd samen
met een werkgroep en de Grafische Dienst een aangepast logo en huisstijl gemaakt, rekening
houdende met de wijzigingen die vanaf 2023 volgen in het kader van het Masterplan.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

91.351,83

126.945,02

0,00

0,00

154.139,38
0,00

-91.351,83

-126.945,02

-154.139,38

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000032
Promoten en integreren van De Gavers en Transfo binnen het recreatief aanbod van Je Wildste Westen – Kanaal
Bossuit-Kortrijk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De avonturenaanbieders in de regio van Je Wildste Westen organiseren in april een
opendeurevenement Je Wildste Westen-actiedag waar het publiek kennis kan maken met hun
avontuurlijke aanbod tegen een lage inkomprijs.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het aanbod i.k.v. het 'Je Wildste Westen' werd opgenomen in het aanbod
'Avontuur' van de Leiestreek. Door alle aanbieders was er een consensus om het pad van een
apart label 'Je Wildste Westen' te verlaten en deel uit te maken van het aanbod van de
Leiestreek. Deze actie is stopgezet eind 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.550,00
0,00

0,00

0,00

-2.550,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000034
Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie is, via het provinciedomein Raversyde, projectleider van het Europees Creative
Europe project Atlantikwall Europe. Het project is een netwerkproject waarbij verbinding
gezocht wordt met andere Atlantikwall-sites in Frankrijk, de Channel Islands, Nederland,
Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Informatie, expertise en concrete producten worden
uitgewisseld en enkele publieksgerichte initiatieven worden georganiseerd (b.v. internationale
Bunkerdag). Via educatieve projecten gaat bijzondere aandacht naar de jeugd. Er wordt
gewerkt aan een gemeenschappelijk ethisch charter rond omgang met Atlantikwall-erfgoed,
de interferentie met jeugd en cultuur en inventarismethodieken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project Atlantikwall Europe liep zoals gepland af op 30 juni 2021. De
declaratie en financiën werden finaal in december goedgekeurd en afgerond door het
Europees programmasecretariaat van Creative Europe. Ondertussen wordt een vervolgproject
voorbereid, naast andere Europese projecten. Wat het inhoudelijke luik van het project
betreft: omwille van de COVID-19-pandemie moest het programma noodgedwongen continu
aangepast worden omwille van de uiteenlopende veiligheidsmaatregelen in de verschillende
landen. Zo kon de Europese Bunkerdag uiteindelijk enkel in België doorgaan. De fysieke
familiarisation visits en workshops werden vervangen door vier webinars: data library, ethical
charter, open air activities (gelinkt aan COVID-19) en een eindconferentie. Ook de
fotowedstrijd Bunkerzoom ging door, wat resulteerde in een nieuwe foto-expo in het
Natuurpark van Raversyde deze zomer. De lesmap Off the Wall werd i.s.m. de vzw BAMM!
afgewerkt. Als projectleider investeerde Raversyde heel wat energie in begeleiding van het
project. Interessant is ook de survey waarbij potentiële partners voor nieuwe Europese
projecten i.f.v. de realisatie van het Masterplan in kaart gebracht zijn. Deze actie is stopgezet
eind 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.395,94

58.395,94

39.050,74

16.380,00

40.000,00
16.380,00

-19.345,20

-42.015,94

-23.620,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000036
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Gavers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de PRNC De Gavers omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in De Gavers
werden uitgevoerd. Er waren diverse herstellingen aan HVAC- en sanitaire installaties in de
verschillende gebouwen. Aan de schuifdeuren van het onthaalgebouw werden nieuwe
vloergeleiders gelegd. Wat schrijnwerk betreft, werd de defecte nooddeur van het gebouw
hersteld. De sectionaalpoort van het brigadegebouw werd eveneens hersteld. Er waren
diverse herstellingen aan de elektrische installatie. De vloercontactdozen in het
onthaalgebouw werden aangepast i.f.v. een functioneler gebruik. Bij de trekkershutten werd
buitenverlichting geplaatst. Een deel van de verlichtingsarmaturen en de buitenstopcontacten
bij het zwempaviljoen dienden vervangen te worden. De gas- en branddetectie werd op punt
gesteld. Er werd, na diverse storingen en problemen, een nieuw sleutelplan uitgerold. Alle
lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten voor de site De Gavers werden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

114.240,58

128.611,62

2.250,00

2.295,00

189.780,00
2.295,00

-111.990,58

-126.316,62

-187.485,00

12.888,58

12.890,00

9.870,00

0,00

0,00

0,00

-12.888,58

-12.890,00

-9.870,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000037
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Transfo.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor Transfo omvat aankoop, onderhoud en herstelling van ICTmateriaal en installaties. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het
jaar gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden
uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken op de Transfosite werden
uitgevoerd. In het mechaniekersgebouw werd het historisch metselwerk in de doucheruimte
hersteld. Op vraag van Erfgoed Vlaanderen werden de ventilatiemonden op het dak van het
mechaniekersgebouw overkapt. Dit werd als werk via het gemeentelijk restauratiedossier
voor de buitenschil meegenomen. In de duiktank werden extra plateaus geïnstalleerd
waardoor er extra stockageruimte voor het materiaal van de duikers en voor extra
stockageruimte voor de cafetaria is. De diverse onderhouds- en keuringscontracten werden
opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.968,13

11.988,38

0,00

0,00

9.120,00
0,00

-8.968,13

-11.988,38

-9.120,00

0,00

0,00

75.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-75.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000038
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor Raversyde omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van de
gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in Raversyde
werden uitgevoerd. Er waren diverse herstellingen aan de inbraakdetectie en aan de HVACinstallatie. Problemen met de automatische schuifdeuren werden opgelost. In de keuken van
de conciergerie werd de elektrische boiler vervangen. In de Vlaamse zaal werd de keuken
herschilderd. Het klinkerpad in Saltwedel Neu en het pad Gofinet werden heraangelegd en
defecte verlichtingspalen op de parking werden hersteld. Ook de grendels van de parkpoort
werden hersteld. Op de parking werden twee drinkwateraftakkingen die niet meer gebruikt
werden, afgekoppeld. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten voor Raversyde werden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

121.155,32

108.030,00

1,00

1,00

113.330,00
1,00

-121.154,32

-108.029,00

-113.329,00

2.400,40

2.534,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.400,40

-2.534,96

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000039
Patrimoniumbeheer de Gavers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de provinciale eigendommen onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor De Gavers werden
uitgevoerd. De camerabewaking van het onthaalgebouw werd uitgebreid. Enkele lokalen in
het brigadegebouw werden geschilderd. Er werd een nieuw sleutelplan uitgerold voor de
toegangscontrole op het domein. De omvormer van de zonnepanelen op het onthaalgebouw
moest vervangen worden. Ook de ondergrondse benzinetank van het watersportgebouw werd
vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

77.537,32

88.002,15

0,00

0,00

245.000,00
0,00

-77.537,32

-88.002,15

-245.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000040
Patrimoniumbeheer Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Transfo onderhouden en opgewaardeerd waar nodig.
Dit gebeurt via eigen investeringen alsook via een investeringstoelage.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op de Transfosite werden in de duiktank bijkomende bergingen gerealiseerd. De
elektrische installatie werd hieraan aangepast. Er werd aan de binnenzijde van de duiktank
duivenwering geïnstalleerd. Het hekwerk rond de watertoren werd verhoogd. Een eerste schijf
van de investeringstoelage werd uitbetaald aan de vzw Duiktank, nl. voor het inrichten van de
buitenbar. De dakventilatoren op het mechaniekersgebouw werden afgedekt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

124.486,81

159.210,00

0,00

0,00

353.000,00
0,00

-124.486,81

-159.210,00

-353.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000041
Patrimoniumbeheer Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Raversyde onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Waar nodig worden dringende herstellingen uitgevoerd aan het erfgoed, onder meer
aan de vochtbestrijding in de bunkers. In het kader van de uitvoering van het masterplan
Raversyde wordt de afbraak van het Bunkerhuis voorzien. De realisatie van een omheining
rond het domein is ingepland, alsook de vernieuwde huisvesting en backoffice. Een project
rond de zichtbaarheid van het domein wordt opgestart.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen op de site van
Raversyde werden uitgevoerd. Met het betalen van de laatste erelonen werden de projecten
'renovatie Batterij Aachen' en 'sloop hoeve Boydens' afgesloten. De muren van het Groen
Geruite Huis werden geïnjecteerd tegen het opstijgend vocht en waar nodig opnieuw
geschilderd. De alarminstallatie in de Vlaamse Zaal werd vernieuwd. De studie voor het
vernieuwen van de hoogspanningscabine aan de Villa Bastien is lopende, net als een
afkoppelingsstudie voor de rioleringen en een screening van de binneninstallaties van de
nutsleidingen. De ontwerpopdracht voor het backoffice-opdracht werd verder gezet.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.640,69

246.268,21

0,00

0,00

838.000,00
0,00

-130.640,69

-246.268,21

-838.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000023
Ondersteunen van het partnerschap binnen Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De raamovereenkomst beschrijft de engagementen van de drie partners waarmee ze invulling
geven aan de ontwikkeling en exploitatie van Transfo richting een energieneutrale, circulaire
en duurzame site.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de werking van de vzw verdergezet. Er werd een raad van bestuur
georganiseerd op 18 maart, 28 april, 2 september, 29 september en 27 oktober 2021. Tijdens
deze vergaderingen werden de lopende projecten zoals ReSourced, Empower,
subsidieaanvragen i.k.v. het toeristisch Impulsenreglement, restauratieve werken,
exploitatie,... besproken. De raad van bestuur lanceerde in deze periode ook een Masterplan
Publieke Ruimte, die een verdere detaillering moet voorzien van het plan Desvigne. De
opdracht werd twee maal op de markt gezet maar vond geen uitvoerder. De opdracht wordt
momenteel opnieuw uitgeschreven. Op 6 mei en 18 november 2021 ging de Algemene
Vergadering door van de vzw. Hierin werden de afgelopen activiteiten en de activiteiten die
nog moeten komen besproken. Voor de algemene werking werden een aantal werkgroepen
opgericht: een selectiecommissie die zich buigt over toekomstige invulling van gebouwen, een
financiële werkgroep en een werkgroep communicatie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

52.519,68

52.519,68

0,00

0,00

50.000,00
0,00

-52.519,68

-52.519,68

-50.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000024
Beheren, onderhouden en exploiteren van de Gavers, Transfo en Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van het PRNC De Gavers, Transfo en Raversyde, ter
ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de attractie in al haar facetten, omvat de
aankoop van brandstof, herstel van materiaal, administratieve werkingskosten, inkomgelden,
verhuur van materiaal en gebouwen, verkoop in de shop, schoonmaakkosten,....

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De Gavers: Tot aan de paasvakantie stond de werking op een laag pitje.
Vanaf de paasvakantie versoepelden de maatregelen COVID-19 en draaide de werking terug
op (bijna) volle toeren. De maandelijkse wandelingen onder begeleiding van Natuurpunt
Gaverstreke konden weer doorgaan en avonturenzondagen werden opgestart. Er kon terug
van alles georganiseerd worden: lenteschoonmaak, theaterwandelingen, Cinema Under The
Trees en een uitgebreid zomerprogramma. Elke dag viel er iets te beleven in De Gavers. Op
het programma een leuke natuurlijk avontuurlijke mix: kajak, zwemzone, touwenparcours,
klimmuur, avondwandelingen, yogasessies, varen met de fluisterboot,... voor elk wat wils. De
Gavers werd uitgeroepen tot leukste provinciedomein door de Krant van West-Vlaanderen. De
zomer werd afgesloten met de start van het 2000soortenjaar@DeGavers. Samen met
Natuurpunt Gaverstreke wordt een jaar lang gezocht naar alles wat leeft en beweegt in het
domein. Na de zomer vonden de publiekswandelingen over de uitbreiding van het domein
plaats. In oktober was er een zeer succesvolle leerkrachtendag en kon het evenement
Ekseleute doorgaan. De molen werd na jarenlange renovatie eind 2021 opgeleverd. (2)
Raversyde: het volledige seizoen kon doorgaan zoals gepland. We openden op 13 maart de
deuren van Atlantikwall Raversyde en ANNO 1465, en bleven open t.e.m. 11 november. Bijna
alle activiteiten konden doorgaan, gezien er op voorhand al rekening gehouden werd met
mogelijke COVID-19-beperkingen. Het aantal bezoekers per dag bleef sinds 13 maart
gelimiteerd met verplichte reservatie en indeling in tijdsblokken met telkens een maximum
aantal bezoekers per blok (tot eind augustus), die tijdens de zomer vaak uitverkocht waren.
Vanaf september viel de verplichting tot reservatie weg. De positieve reviews bleven het hele
jaar aanhouden. Bezoekers kunnen nog steeds niet binnen in alle bunkers omwille van COVID19-maatregelen. Er is dus nog steeds een aangepast parcours. De shop op de Atlantikwall
bleef gesloten omwille van de beperkte circulatiemogelijkheden, een beperkt aantal artikels
werd wel terug aangeboden vanaf augustus. De prijzen uit het begin van het seizoen bleven
gehandhaafd tot het einde van het seizoen. Van half juni tot eind oktober werd een externe
bewakingsfirma ingeschakeld ter ondersteuning. (3) Transfo: zie actie 27.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

437.788,73

408.439,40

444.493,62

434.118,66

508.466,21

508.466,21

-3.670,07

100.026,81

63.972,59

10.394,90

43.122,46

50.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.394,90

-43.122,46

-50.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
25

Prioritaire actie: AC000025
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk educatief en toeristisch recreatief aanbod voor verschillende
doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het PRNC De Gavers wordt een specifiek aanbod voor scholen en groepen uitgewerkt, zoals
de organisatie van avonturendagen voor scholen en de educatieve werking. Deze actie
beperkt zich tot de werking op De Gavers. Voor Transfo: zie actie AC000027. Voor Raversyde:
zie actie AC000030.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van zodra de federale maatregelen het toelieten, werd het aanbod voor scholen
terug opgestart. Vanaf de paasvakantie tot aan de herfstvakantie was er zowat elke dag een
enthousiaste groep op het domein te vinden. Schoolgroepen beleefden een toffe
teambuildingsdag of gingen op stap met de gids. In de zomer waren heel wat kampjes op het
domein terug te vinden. Oenanthe, Le crayon, The Outsider en de zeil- en surfclub animeerden
deze zomer heel wat kinderen. Ook het groepsaanbod kende na de versoepelingen weer meer
succes. In oktober vond de eerste editie van de Leerkrachtendag plaats. Leerkrachten konden
samen met hun gezin het aanbod voor scholen testen, zowel de avontuurlijke activiteiten als
de activiteiten rond natuur- en milieueducatie vielen in de smaak.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

229.712,02

250.713,35

132.576,63

156.103,70

156.103,70

Saldo

-97.135,39

-94.609,65

-134.086,29

290.189,99

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000026
Promoten van educatief aanbod, toeristisch-recreatieve werking, en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen
en integreren binnen het aanbod in de omgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod van het PRNC De Gavers wordt kenbaar gemaakt via tijdschriften, de
Stadlandschapskrant en het regiotijdschrift 'Klimop'. Naargelang de noden wordt er gebruik
gemaakt van externe expertise zoals die van IMOG voor de herinrichting van de composthoek
(2020) of van Natuurpunt Gaverstreke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het aanbod werd ook in 2021 kenbaar gemaakt via diverse kanalen. Er
verscheen in beide edities van de landschapskrant van Stadlandschap Leie en Schelde een
artikel over het aanbod van De Gavers. Er verschenen ook artikels in het regiotijdschrift
Klimop. Focus lag hier op het 2000soortenjaar@DeGavers en de samenwerking tussen het De
Gavers en Natuurpunt Gaverstreke. Ook in de gemeentelijke bladen van Harelbeke en Deerlijk
werd het aanbod van De Gavers opgenomen (zomerprogramma, wandelingen,...). De
samenwerking met IMOG betreffende de composthoek is lopende. Er werd in 2021 opnieuw
nauw samen gewerkt met Stad Harelbeke (b.v. triatlon) en gemeente Deerlijk (b.v. Nacht van
de Duisternis).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.316,62

5.316,62

0,00

0,00

13.630,00
0,00

-5.316,62

-5.316,62

-13.630,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000027
Ontwikkelen en aanbieden van avontuurlijke recreatie, energie-educatie en MICE-aanbod voor de site Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de Transfosite worden een aantal activiteiten aangeboden rond energie (en klimaat):
educatief pakket (Z)onder stroom, huiskamergesprekken rond energie en klimaat, Cinema
under the trees - filmfestival, jeugdkamp rond techniek en elektriciteit in samenwerking met
Vives, invulling energie-activiteit op Transfo Outdoor, de Xperilabbus komt op bezoek, ... Ook
worden MICE-activiteiten ondersteund, zoals de viering van 5 jaar Duiktank of andere
evenementen rond het avontuurlijke en educatieve luik. Deze actie beperkt zich tot de werking
op Transfo. Voor de Gavers: zie actie AC000025. Voor Raversyde: zie actie AC000030.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De tendens van opstarten en terugschakelen binnen de werking naar scholen
toe zette zich verder. Er werden enkele aanvragen ontvangen, maar nadien geannuleerd. De
Huiskamergesprekken werden wel verdergezet. In april ging de avond rond afvalarm leven en
duurzame keuze maken met Veerle Colle (o.m. auteur van Zero Waste Kalender) door. Het
huiskamergesprek met Sarah Nelen (adjunct-kabinetchef van Europese Commissie
vicevoorzitter Frans Timmermans) rond de Europese Greendeal, hoofdzakelijk gericht aan
professionelen (duurzaamheidsambtenaren, Europese partners,...) werd uitgesteld omdat
Sarah Nelen onverwachts niet aanwezig kon zijn. Het huiskamergesprek rond circulariteit en
urban mining kon niet doorgaan wegens het wegvallen van beide sprekers. Het
Huiskamergesprek rond energiecoöperatieven met REScoop.eu ging wel door op 24
november. Tijdens de zomer werd een electric cabaret uitgevoerd op Transfo, het
buitenbargenot werd ondersteund en Nachtje Transfo kende een succesvolle editie. De edities
van Cinema Under The Trees werden afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Het Robotelektro-kamp i.s.m Vives kende eind augustus een volgeboekte editie met 45 deelnemers.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

50.257,68

46.321,28

12.291,54

17.761,08

51.711,01
17.761,08

-37.966,14

-28.560,20

-33.949,93

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000528
Uitvoering van het project ReSourced binnen het Europees programma Urban Innovative Actions op de site Transfo.
Inrichten van een innovatief, aantrekkelijk educatief bezoekersparcours rond erfgoed, duurzame energie-technieken
en participatieve energietransitie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project ‘ReSourced’ op de Transfosite in Zwevegem beoogt de ontwikkeling en
implementatie van 1. Een circulaire infrastructuur voor energieproductie, -opslag, -distributie
(via gelijkstroom) 2. Een coöperatieve voor het beheer van de energie-infrastructuur en 3. Een
aantrekkelijk en interactief bezoekersparcours voor de educatieve ontsluiting van het
maatschappelijk energietransitieverhaal (energieopwekking vroeger – erfgoed en
energieopwekking in de toekomst – nieuwe infrastructuur), waarbij de Provincie leidende
partner is (workpackage 6: ‘expose it, making it known to the world’). Het project neemt
aanvang op 1 juli 2020 en eindigt op 30 juni 2023.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind maart werd het bureau Madoc aangesteld om inhoudelijke verhaallijnen en
interactieve installaties uit te werken die het verhaal van energie(transitie) en erfgoed
brengen. Daarnaast werd een aanzet tot businessplan opgemaakt. De blueprint van de
energie-infrastructuur werd verder uitgewerkt door de partners UGent, VITO, Leiedal en de
opstart van de ontwikkeling van een coöperatie nam aanvang. In het najaar werd het
conceptontwerp van de doe-installaties verdergezet. Op het einde van het jaar werden nog
geen concrete plannen aangeleverd. Op dit vlak loopt het belevingsparcours vertraging op. Er
worden corrigerende maatregelen opgezet om tot een spoedige uitvoering te komen in 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.216,47

12.216,47

136.528,45

18.865,50

64.806,59

109.222,76

6.649,03

52.590,12

-27.305,69

0,00

46.200,00

100.000,00

0,00

36.960,00

80.000,00

0,00

-9.240,00

-20.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000003
1.03 Optimaliseren en profileren van het Zwin Natuur Park als West-Vlaamse topattractie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park zal als topattractie in West-Vlaanderen de komende jaren inzetten op vier
functies: recreatie, educatie, inspiratie en observatie. Wat recreatie betreft, wil het ZNP een
toeristische topattractie aan de kust blijven en een unieke natuurbeleving aanbieden aan een breed,
internationaal doelpubliek. De volgende jaren wil het Zwin Natuur Park enerzijds op de versterking
van de beleving door kinderen/jongeren inzetten en anderzijds meer groepen en bedrijven
aantrekken. Het Zwin Natuur Park zal nieuwe recreatieve modules ontwikkelen die inspelen op de
Zwinuitbreiding. Wat educatie betreft, wil het ZNP de referentie op vlak van natuureducatie zijn en
dit voor alle doelgroepen: scholen (educatieve modules), individuele bezoekers (aan de hand van
tentoonstellingen/parcours/evenementen), groepen (gidsenwandelingen) en bedrijven (via
teambuildings/workshops,…). Dit door het aanbod op maat verder uit te werken en te vernieuwen.
Daarnaast wil het Zwin Natuur Park een inspiratiebron zijn voor groepen en bedrijven en de
mogelijkheid bieden om vergaderfaciliteiten te combineren met een bezoek aan park. In dit kader
worden de gebouwen duurzaam beheerd, zoals bepaald door het PPP-model. Tenslotte, voor wat de
functie observatie betreft, zal het Zwin Natuur Park verder inzetten op sensibilisatie voor een
duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal en natuurbehoud en hiervoor onder meer samenwerken
met wetenschappelijke instellingen, zoals rond vogelmonitoring (met het KBIN). Het Zwin Natuur
Park wil de mensen bewust maken van de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid
en klimaatwijziging. Er worden inkomsten gegenereerd, in het bijzonder op het vlak van de functies
‘recreatie’ en ‘inspiratie’. Op die manier draagt het Zwin Natuur Park bij tot West-Vlaanderen als
topattractieve provincie, in goede samenwerking met de strategische partners: de Provincie WestVlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, Westtoer en de gemeente Knokke-Heist.
Indicator: Aantal nieuwe doelgroepgerichte producten (4, 1 per doelgroep) - Streefwaarden: 4 (in
2021), 4 (in 2022), 4 (in 2023), 4 (in 2024), en 4 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 4
In 2021 werden er verschillende nieuwe producten ontwikkeld en dit voor de 4 doelgroepen, nl.
educatie (nieuwe vakoverschrijdende schoolmodules), recreatie (tentoonstelling,
themawandelingen,…), observatie (nieuwe bezoekersgids) en inspiratie (uitgewerkte pakketten).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.404.332,45

1.546.348,29

1.594.049,83

1.957.042,52

1.755.807,00

1.755.807,00

552.710,07

209.458,71

161.757,17

146.525,04

167.527,61

232.807,40

0,00

0,00

0,00

-146.525,04

-167.527,61

-232.807,40

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000042
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park zet vrijwilligers en zelfstandige gidsen in voor ongeveer 3800 taken,
waarvan zowel gegidste wandelingen (die doorgerekend worden aan de bezoekers), alsook
andere (educatieve) activiteiten o.m. in de hutten. De activiteiten worden ontwikkeld voor een
breed doelpubliek en brengen extra natuurbeleving en -educatie voor alle doelgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 vonden er 3524 gidsenactiviteiten plaats. De steeds weer veranderende
COVID-19-maatregelen bleven de nodige flexibiliteit vragen van Zwincollega’s en Zwingidsen.
De ervaring die geleidelijk werd opgebouwd met wisselende maatregelen en hoe ermee om te
gaan, resulteerde uiteindelijk wel in veilig georganiseerde wandelingen, evenementen,
tentoonstelling,... Door COVID-19-besmettingen bij klanten werden wel regelmatig nog
bezoeken geannuleerd. Van 1 juli t.e.m. 7 november vormde de tijdelijke tentoonstelling
Verdwenen Zwinhavens de rode draad in het activiteitenaanbod. Naast de tentoonstelling zelf
was er een extra aanbod voor individuele bezoekers (kinderworkshops, avondlezingen), voor
groepen en bedrijven (begeleide fietstochten, nocturnes) en voor scholen (5 nieuwe
schoolmodules met de Verdwenen Zwinhavens als insteek maar met een sterk
vakoverschrijdende invulling). In het najaar kwamen de schoolbezoeken terug beter op gang.
De nieuwe modules werden voor het eerst aangeboden en goed onthaald. Net vóór de zomer
werden over deze nieuwe modules de nodige vormingen voor de gidsen georganiseerd. Ook
groeps- en bedrijfsbezoeken werden geleidelijk weer meer en meer geboekt. De door COVID19 sterk toegenomen interesse voor activiteiten in de natuur liet zich in het Zwin Natuur Park
onder meer goed voelen in de gezinswandelingen die tijdens vakanties worden aangeboden
(tijdens de kerstvakantie zelfs 4 dagen per week) en steeds zo goed als volzet waren. In 2021
werden verder een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd zoals nieuwe themawandelingen
(plantenwandelingen, getijdenwandelingen, visarendwandelingen,…), een nachtvlinderavond
en Zwinbabbels. Het gidsentraject werd verder gevolgd. Er werd tijd vrijgemaakt om mee te
lopen met gidsen op wandelingen en zo beter zicht te krijgen op hun competenties. Eind 2021
werden individuele gesprekken met gidsen opgestart enerzijds om hen hun ambities te laten
verwoorden en anderzijds om samen met de educatoren te bekijken hoe eventuele
werkpunten kunnen weggewerkt worden. Vormingen voor gidsen werden steeds onder de
geldende maatregelen georganiseerd en gingen in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk
in de buitenlucht door. Dit was ook zo voor de maandelijkse gidsenvergaderingen. Slechts één
gidsenvergadering van 2021 kon doorgaan op de gebruikelijke manier met samenkomst in
een vergaderzaal. Drie keer werd gekozen voor een veilige buitenactiviteit en alle andere
vergaderingen gingen online door.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

275.271,05

297.668,71

108.177,03

188.538,00

390.521,10
195.000,00

-167.094,02

-109.130,71

-195.521,10

17.285,89

10.625,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

-17.285,89

-10.625,00

-23.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000043
Beheren, onderhouden en exploiteren van het Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van het Zwin Natuur Park, ter ondersteuning van de
dagdagelijkse werking, omvat de aankoop van brandstof, herstel van materiaal,
administratieve werkingskosten, schoonmaakkosten,...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het poetsen wordt door eigen personeel uitgevoerd en dit verloopt goed. De
ramenwas gebeurt door een externe poetsfirma. Een tweede vacature voor eigen
poetspersoneel werd uitgeschreven, zodat de aanstelling kan gebeuren begin januari 2022. De
concessionaris mocht op 9 juni 2021 de deuren opnieuw openen waarbij een CST was nodig
om ter plaatse iets te mogen nuttigen. De hele periode voor 9 juni bood de bistro take away
aan in de weekends en vakantieperiodes. De deputatie heeft vrijstelling gegeven om de
variabele vergoeding te betalen in het eerste semester, alsook was er een afwijking voorzien
van doorfacturatie van energiekosten. Daardoor zijn de ontvangsten van de
concessievergoeding voor het Zwin Natuur Park beperkter dan andere jaren. Sinds september
2021 zijn de energieprijzen sterk gestegen en dit had een impact op het uitgavenbudget van
het Zwin Natuur Park.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

413.667,97

399.214,90

38.494,06

31.559,00

435.597,38
28.807,00

-375.173,91

-367.655,90

-406.790,38

19.000,10

19.004,70

82.322,40

0,00

0,00

0,00

-19.000,10

-19.004,70

-82.322,40

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000044
Promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park maakt jaarlijks een communicatieplan op en zet hierbij in op offline en
online communicatie. Naast het vast aanbod, worden regelmatig extra activiteiten en events
georganiseerd die in de kijker gezet worden. Ook voor de verschillende seizoensactiviteiten
wordt via diverse kanalen promotie gemaakt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene communicatie- en promotieacties van het communicatieplan
konden worden gerealiseerd. Deze omhelst het jaar rond, de opmaak en het versturen van
persberichten i.s.m. de dienst Communicatie i.f.v. van gratis redactionele aandacht,
advertentieplaatsing, publi-reportages, afficheverdeling (winkel en horeca), folderverspreiding
(in diverse netwerken o.m. familiaal en toeristisch) en tv-reportages. Voor de promotie van
alle activiteiten zoals lente- zomer-, herfst- en winterparcours, de (thema) wandelingen,
gezinswandelingen, weekendwandelingen e.a. alsook de activiteiten bij de tijdelijke
tentoonstellingen konden ondanks COVID-19-maatregelen zoals gepland doorgaan en
afgewerkt worden. Dit naar de verschillende doelgroepen van het Zwin Natuur Park, zowel
qua leeftijd, interesse en geografische spreiding. Bij de expo Verdwenen Zwinhavens werd een
uitgebreid communicatieplan voorzien en uitgewerkt i.s.m. Westtoer alsook met de
deelnemende partners. Door COVID-19 werd de focus binnen de promotie van 2021 ook voor
een groot deel op de buitenactiviteiten gelegd. In 2021 verscheen zoals gepland ook de
gloednieuwe bezoekersgids van het Zwin Natuur Park. Ook voor deze gids werd de nodige
promotie uitgewerkt, via ruime verspreiding van een persbericht en advertentieplaatsing.
Online werd er verder ingezet op een goeie brand awareness op de sociale kanalen alsook
lead generation werd verhoogd via de eigen sociale kanalen van het Zwin Natuur Park. Door
de verdere groei op alle eigen kanalen stijgt het bereik en kan er korter op de bal gespeeld
worden bij externe veranderingen zoals COVID-19-maatregelen, weersomstandigheden of
bepaalde waarnemingen. Cijfers: website - een lichte daling in aantal gebruikers t.o.v. vorig
jaar, maar dit is volledig gerelateerd aan de COVID-19-maatregelen toen het reserveren van
een ticket in 2020 een verplichting was. Facebook (meer dan 9.000 volgers - bereik meer dan
450.000 - stijging van 11,9%) - Instagram (meer dan 12.000 volgers - bereikstijging van 128%
in de laatste maanden) . Het Zwin Natuur Park ontving 136.169 bezoekers in 2021, dat is een
stijging van 11% ten opzichte van 2019 en 42% ten opzichte van 2020.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

160.239,72

202.744,66

279.035,25

1.483.190,62

1.357.000,00

1.357.000,00

1.322.950,90

1.154.255,34

1.077.964,75

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000045
Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te
houden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park werkt nauw samen met BeBirds, de ringdienst van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het doel is om in de eerste plaats aan
wetenschappelijk onderzoek naar vogels en vogeltrek te doen. In de tweede plaats worden de
bezoekers van het Zwin Natuur Park van nabij in contact gebracht met het vogelringwerk en
de verzamelde resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het vogelringen in het Zwin Natuur Park is voortreffelijk verlopen. In de
paasvakantie werd gedurende een week geringd. Daarnaast gingen ook de ringactiviteiten in
het najaar (met voorsprong de voornaamst activiteit binnen deze actie) zoals gepland en met
succes door in de periode van 1 augustus tot 13 november. In die periode werd vrijwel
dagelijks geringd (98 dagen), behalve op dagen met slecht weer (7 dagen). Er werd beroep
gedaan op 13 ringers, die telkens minstens één week aanwezig waren (onder de 13 ringers
waren enkele duo's die samen ringden). Er werden in totaal 6.512 vogels van 52 soorten, met
daarbij, zoals gebruikelijk, een aantal bijzonderheden. Zoals gewoonlijk gebeurde het vogels
ringen aan de ringhut langs het huttenparcours in het Zwin Natuur Park. Hier konden de
bezoekers het ringwerk van vogels van nabij volgen. Dat is voor de bezoekers een unieke kans
om wetenschappelijk onderzoek live mee te maken. Daarnaast was het zeker en vast ook een
interessante ervaring om wilde vogels van nabij te zien en iets op te steken over vogels en
vogeltrek. Op basis van reacties van bezoekers was dit, zoals steeds, een zeer populaire
activiteit. De samenwerking met BeBirds (de ringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen) verliep goed. Het vogelringen vindt plaats i.k.v. een
samenwerkingsovereenkomst met BeBirds. Er werden daarnaast ook 17 jonge ooievaars
geringd op het nest, en 5 daarvan kregen ook een zender i.k.v. het project 'Operatie Ooievaar',
waarbij ooievaars van het Zwin Natuur Park gevolgd worden met een zender i.k.v.
wetenschappelijk onderzoek. Het project was zeer regelmatig voor iedereen te volgen via
www.zwin.be en de sociale media van het Zwin Natuur Park.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.406,10

15.406,10

3.710,00

3.710,00

15.406,10
0,00

-11.696,10

-11.696,10

-15.406,10

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000046
Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen ter aanvulling van het vaste programma-aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park voorziet jaarlijks een aantal tijdelijke tentoonstellingen, ter aanvulling
van het vast aanbod. De tijdelijke tentoonstellingen moeten terugkombezoeken stimuleren en
extra (natuur)beleving in het Zwin Natuur Park brengen. In het kader van de tijdelijke
tentoonstellingen worden telkens ook enkele nevenactiviteiten georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de loop van 2021 kon het tentoonstellingsprogramma van het Zwin Natuur
Park worden afgewerkt en gerealiseerd zoals gepland. T.e.m. 31 januari 2021 konden
bezoekers in het Zwin Natuur Park terecht voor de tentoonstelling ‘Het Zwin Inspireert’. Van 2
april t.e.m. 24 mei 2021 was de tentoonstelling ‘Herders in de Zwinstreek’ er te zien. Deze
tentoonstelling was in samenwerking met het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) en
de gemeente Knokke-Heist, Sincfala - Museum van de Zwinstreek en Zwin Natuur Park
georganiseerd. Het betrof een dubbeltentoonstelling met een luik in Sincfala ‘Herders in de
Zwinstreek, schaapjes op het droge’ en een luik in het Zwin Natuur Park ‘Herders in de
Zwinstreek, ‘Schapers en landschap in beeld’. Door de COVID-19-maatregelen waardoor het
binnen gedeelte van het Zwin, o.m. de tentoonstellingsruimte, verplicht gesloten werd voor
het publiek, werd deze expo niet opgesteld binnen in het bezoekerscentrum, maar was er een
alternatief uitgewerkt waarbij de tentoonstelling te zien was buiten in het park. De officiële
opening kon niet fysiek ter plaatse doorgaan. Er werd een digitaal alternatief uitgewerkt. Eind
van het jaar, vanaf 18 december 2021 startte de tentoonstelling fotografie met foto’s van
Wouter Pattyn ‘ Natuur van uit de hemel. De mooiste natuurgebieden van Vlaanderen’.
Verder bereidde de werkgroep 'tijdelijke tentoonstellingen' een aantal tentoonstellingen in
2022 e.v. voor.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.404,64

19.400,00

0,00

0,00

21.400,00
0,00

-6.404,64

-19.400,00

-21.400,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000047
Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de shop biedt het Zwin Natuur Park bezoekers de mogelijkheid een aandenken aan hun
bezoek te kopen. Het aanbod in de shop van het Zwin Natuur Park wordt jaarlijks geëvalueerd
en bijgestuurd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De eerste helft van 2021 waren geen groepsbezoeken en zaalverhuur mogelijk,
maar in het tweede deel van 2021 konden er terug vergaderruimtes verhuurd worden
(volgens de toen geldende maatregelen). Dit zorgde nog voor 7.450 euro aan inkomsten op de
raming van zaalverhuur. In 2021 telde de shopbesteding meer dan 2,25 euro per bezoeker
voor in totaal van 312.328,33 euro aan shopinkomsten. Tijdens de tentoonstelling werden alle
aanwezige exemplaren van het themaboek van de Verdwenen Zwinhavens verkocht. In
december 2021 verscheen de nieuwe bezoekersgids van het Zwin Natuur Park, die te koop
werd aangeboden net voor de kerstvakantie. De stijging van de verkoop in de Zwinshop is
enerzijds te danken aan het stijgend aantal bezoekers en anderzijds ook aan de blijvende
aandacht voor een veelzijdig en natuurgerelateerd aanbod, dat past in de look & feel van het
Zwin.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven

237.168,55

291.693,77

144.490,00

Ontvangsten
Saldo

323.470,81

175.000,00

175.000,00

86.302,26

-116.693,77

30.510,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000048
Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park wil de bereikbaarheid van deze West-Vlaamse topattractie blijven
verzekeren. Daarom wordt er ingezet op verschillende duurzame vervoersmodi en werkt het
Zwin Natuur Park met verschillende overheden samen om deze bereikbaarheid te garanderen
(andere provinciale diensten, gemeente Knokke-Heist,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Zwin Natuur Park zette in 2021 verder in op duurzame mobiliteit, dit i.s.m.
de gemeente Knokke-Heist. De Zwin Shuttle reed tot en met 7 november volgens een bepaald,
vast regime. Het Zwin Natuur Park heeft haar aandeel in de bijdrage eind december 2021 aan
de gemeente Knokke-Heist betaald. Ondertussen zijn er verschillende trajecten opgestart
waarin de toekomstige (duurzame) mobiliteit van en naar het Zwin Natuur Park wordt
bekeken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.320,74

10.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.320,74

-10.540,00

0,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000049
Verwerken van de afdracht aan Natuurinvest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het samenwerkingsakkoord met ANB/Natuurinvest werd vastgelegd dat 2 euro per
bezoeker afgedragen wordt voor de eerste 100.000 bezoekers en dan 10% van de gemiddelde
inkomstprijs per bezoeker boven de 100.000.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ondanks de COVID-19-maatregelen had het Zwin Natuur Park het hoogste
bezoekersaantal sinds de heropening van 2016, namelijk 136.169 bezoekers waarvan 88,7
procent betalende bezoekers. Dit resulteerde in een afdracht van in totaal 219.237,85 euro
waarvan 55.500 euro vaste huursom voor het kijkcentrum en 163.737,85 euro variabele
huursom. Dit bedrag werd begin 2022 betaald aan ANB/Natuurinvest i.k.v. het
samenwerkingsakkoord met de Provincie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

219.237,85

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00
0,00

-219.237,85

-220.000,00

-220.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000050
Garanderen van vlotte werking van Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van het Zwin Natuur Park worden personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals loonkost gedetacheerd personeel secundair onderwijs, jobstudenten, studiedagen,
werkkledij, teambuilding, lidgelden,...). Het Zwin Natuur Park is lid van de internationale
organisatie Europarc, dat meer dan 1000 (nationale) parken in Europa samenbrengt. Jaarlijks
gaat een congres door en er worden tussentijds verschillende vormings- en infomomenten
voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene acties werden uitgevoerd: het werkrooster voor het personeel
werd in het najaar van 2021 opgemaakt, rekening houdende met de beschikbaarheden van
het onthaalpersoneel. Daarnaast hebben jobstudenten het onthaal mee ondersteund in alle
vakantieperiodes, alsook in de weekends van september en oktober. Ze stonden mee in voor
de opvolging van de COVID-19-maatregelen en het onthaal van alle bezoekers. Het aantal
bezoekers steeg in 2021 met 11 procent ten opzichte van 2019 en met 40 procent ten opzichte
van 2020 waardoor er extra inzet nodig was om alles in goede banen te leiden. Omdat de
gedetacheerde secundair onderwijs vanaf 01/01/2022 een nieuwe uitdaging aangaat, liep er
in december 2021 een procedure voor de aanwerving van een nieuwe gedetacheerde. Hij start
op 01/01/2022. Het lidmaatschap Europarc werd met een jaar verlengd en het congres kon
online gevolgd worden. De teambuildingsdag ging door op 18 oktober in het Krekengebied.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.615,83

89.680,15

0,00

0,00

87.600,00
0,00

-67.615,83

-89.680,15

-87.600,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000051
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Zwin Natuurpark omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De facilitaire dienstverlening werd uitgevoerd zoals voorzien. Doordat de
schoonmaak in beheer van de Provincie wordt gedaan, werden er veeg- en
schoonmaakmachines aangekocht die in het Zwin Natuur Park door het poetspersoneel
gebruikt worden. I.f.v. de beveiliging van de artefacten die getoond worden tijdens de
tijdelijke voorstelling van de Verdwenen Zwinhavens, werden er twee nieuwe
bewakingscamera's aangekocht. De drie kassamonitoren werden na 5 jaar gebruik
vervangen. Voor de optimalisering van het thuiswerk werden er bijkomende laptops besteld.
In de permanente tentoonstelling werden een paar componenten van de interactieve
opstellingen vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.996,14

36.635,00

0,00

0,00

66.185,00
0,00

-27.996,14

-36.635,00

-66.185,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000052
Patrimoniumbeheer Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Zwin Natuur Park onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In het Zwin Natuurpark zijn diverse optimaliseringswerken
voorzien. In de bestaande fietsenstalling wordt een tweede picknickplaats gerealiseerd. Er
wordt onderzocht om een bijkomende berging te realiseren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het Zwin
Natuur Park zijn uitgevoerd. Het project voor de implementatie van de zonnepanelen werd
afgerond. Een tweede picknickruimte werd ingericht in de bestaande fietsenstalling. De door
storm beschadigde steunpilaar werd hersteld. De bestaande installatie voor camerabewaking
op de site werd uitgebreid. Het gebouwenbeheerssysteem werd aangepast naar een 'Cloud
solution'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

82.242,91

101.262,91

0,00

0,00

60.800,00
0,00

-82.242,91

-101.262,91

-60.800,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000004
1.04 West-Vlaanderen: dé fiets- en wandelprovincie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De recreatieve producten van Westtoer staan garant voor een toprecreatief product in de provincie
West-Vlaanderen. Het fiets- en wandelproduct van Westtoer moeten we verder in stand houden en
optimaliseren door onder meer het wegwerken van grote missing links. Via ondersteunende
recreatieve infrastructuur verhogen we het comfort en de beleving van de recreant. De realisatie
van unieke en spraakmakende landmarks op de recreatieve netwerken kan zorgen voor een grotere
bekendheid ook buiten onze provincie. Verder kijken we naar een afstemming tussen recreatief en
functioneel fietsen en zetten we in op andere en meer duurzame vormen van toeristische en
recreatieve mobiliteit.
Indicator: Aantal gunningen van opdrachten voor de effectieve realisatie van missing links en
omgevingswerken van recreatie infrastructuur - Streefwaarden: 0 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023),
0 (in 2024), en 0 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 0
Voor 2021 werden geen gunningen voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

148.710,02

0,00

0,00

254.677,77
0,00

0,00

-148.710,02

-254.677,77

Financiering

Prioritaire actie: AC000053
Infrastructureel wegwerken van grote missing links op de recreatieve routes en netwerken en uitvoeren van
omgevingswerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op vraag worden ontbrekende verbindingen in de wandel- en fietsroutes opgelost.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het recreatief fietspad langs de Reutelbeek is afgewerkt. Voor de andere
projecten in voorbereiding worden de middelen verschoven.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

148.710,02

0,00

0,00

254.677,77
0,00

0,00

-148.710,02

-254.677,77

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000006
1.06 Provinciedomeinen als topuithangborden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provinciedomeinen zijn dé trekpleisters in West-Vlaanderen. Ze herbergen topnatuur en ze
bieden vele kansen voor recreatie. Bij de inrichting en de verdere groei van de provinciedomeinen en
de groene assen willen we zowel de kwaliteit van de natuur, als de kwaliteit van de recreatie
verhogen. Om dat te bereiken maken we werk van een ecologisch en efficiënt beheer van de natuur,
een pro-actieve aanpak van het onderhoud van de infrastructuur, een betere ontsluiting en
toegankelijkheid, nieuwe of vernieuwde voorzieningen m.b.t. spelen, recreatie, horeca,
bewegwijzering,… We vergroten de bekendheid van de provinciedomeinen en de groene assen bij de
West-Vlamingen, en we waken erover dat het recreatief medegebruik van de provinciedomeinen en
de groene assen, geen onaanvaardbare impact heeft op de natuur.
Indicator: Minimum aantal kwaliteitsimpulsen in de domeinen of langs de groene assen. Streefwaarden: 6 (in 2021), 6 (in 2022), 6 (in 2023), 6 (in 2024), en 6 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 6
Het streefcijfer van 6 kwaliteitsimpulsen in de provinciedomeinen en groene assen werd ruimschoots
gehaald. Enkele voorbeelden: nieuw speelterrein in provinciedomein d’Aertrycke, wandel- en
fietsverbinding tussen de Groene 62 en provinciedomein d’Aertrycke, avontuurlijk speelterrein met
speelnatuur in provinciedomein Raversyde, onthaalpoort met nieuw publiek sanitair en infokiosk
met digitale infozuil in Bulskampveld, vernieuwing van de paden en de onthaalzone in
provinciedomein Fort van Beieren en de aanleg en herinrichting van de Vrijbosroute tussen Ieper en
Langemark.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.600.676,36

2.206.435,00

589.657,83

728.744,40

2.023.560,00
687.388,03

-1.011.018,53

-1.477.690,60

-1.336.171,97

9.659.559,13

11.689.070,40

12.170.462,96

393.206,94

450.229,00

190.000,00

-9.266.352,19

-11.238.841,40

-11.980.462,96

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.314,00

267.314,00

267.314,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.156.956,28

1.906.956,28

482.686,00
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Prioritaire actie: AC000054
Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen door wandel- en fietsnetwerken en uitvoeren van omgevingswerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het optimaliseren van de provinciedomeinen worden nieuw aangekochte percelen
ingericht en worden omgevingswerken uitgevoerd in de domeinen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verbinding tussen de Groene 62 en domein d'Aertrycke is uitgevoerd en
ingehuldigd. De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van provinciedomein De Gavers is
aangevraagd. Het ontwerp voor de recreatieve zone in provinciedomein Palingbeek werd
aangepast volgens het advies van Agentschap Natuur & Bos (ANB).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

212.103,73

544.407,56

0,00

0,00

963.399,04
0,00

-212.103,73

-544.407,56

-963.399,04

Financiering

Prioritaire actie: AC000055
Studies en ontwerpplannen provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ontwerpplannen voor de provinciedomeinen en groene assen worden ofwel uitbesteed ofwel
door de Groendienst zelf opgenomen. De Groendienst voorziet de mogelijkheid om kleine
technische onderzoeken en voorstudies te laten uitvoeren wanneer dit nodig is.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Diverse studies werden gegund en zijn in uitvoering. De uitvoering van volgende
studies loopt over meerdere jaren: opmaak natuurbeheerplan Palingbeek, herinrichting
parking Driekoningen, uitbreiding De Gavers en beheerplan Talpes pitten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

86.437,92

121.750,00

0,00

0,00

80.000,00
0,00

-86.437,92

-121.750,00

-80.000,00

4.570,18

77.803,28

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.570,18

-77.803,28

-25.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000056
Promoten van de provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de provinciedomeinen en groene assen wordt de noodzakelijk bebording voorzien en
actueel gehouden. Jaarlijks wordt de week van de Provinciedomeinen georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er is een digitale zuil aangekocht voor domein Palingbeek. In verschillende
domeinen b.v. de Damse Vaart, werden infoborden vervangen conform de actuele huisstijl
van de domeinen. Voor de domeinen Tillegembos, Palingbeek, Bulskampveld, De Gavers en
Wallemote-Wolvenhof werden bezoekerstellers aangekocht i.s.m. Westtoer.
De jaarlijkse administratieve kosten voor software, lidgelden, vergaderingen, samenwerking
met derden, inzet vrijwilligers,... werden besteed. Op 24 september ging de Groendienst op
teamdag naar Ieper.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

465,12

5.000,00

0,00

0,00

23.900,00
0,00

-465,12

-5.000,00

-23.900,00

62.867,87

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

-62.867,87

-80.000,00

-80.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000057
Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de vlotte werking van de groendienst worden werkingsmiddelen voorzien om diverse
administratieve en personeelsgebonden uitgaven te betalen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De jaarlijkse administratieve kosten voor software, lidgelden, vergaderingen,
samenwerking met derden, inzet vrijwilligers,... werden besteed. Op 24 september ging de
Groendienst op teamdag naar Ieper.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

76.616,40

77.068,50

0,00

0,00

60.850,00
0,00

-76.616,40

-77.068,50

-60.850,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000058
Aanbieden en stimuleren van natuurbeleving in de provinciedomeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de natuurbeleving van de provinciedomeinbezoekers te stimuleren wordt geïnvesteerd in
voorzieningen die dit faciliteren (b.v. vogelkijkwand of beleveringspunt) en wordt een
activiteitenaanbod uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen projecten op deze actie in 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.675,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-2.675,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000059
Stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in de provinciedomeinen en langs de groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in provinciedomeinen en langs
groene assen gebeurt d.m.v. natuurbeheerplannen en projecten voor natuurherstel en
biodiversiteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provincie betaalde aan de VMM haar aandeel in de studiekosten voor de
hermeandering van de Gaverbeek in domein De Gavers. De studie werd afgewerkt en de
omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor de inrichting van de nieuwe zone in Raversyde
werd het ontwerp afgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning werd
eind 2021 verleend.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

41.883,62

41.883,62

0,00

41.883,62

41.883,62

0,00

116.935,19

115.000,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

-116.935,19

35.000,00

-250.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000060
Efficiënte werking van de brigades
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De brigades zijn verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van de provinciedomeinen en
groene assen. De nodige middelen hiervoor (materiaal, kledij, huur machines,…) wordt
voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingsmiddelen voor de brigades werden besteed zoals voorzien, voor
aankoop van klein materiaal en werkkledij, voor huur van gebouwen en machines,... In 2021
werden alle brigades ook voorzien van nieuwe professionele EHBO-koffers en kregen de
EHBO-koffers in de voertuigen een upgrade.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

206.183,11

185.381,50

0,00

0,00

157.650,00
0,00

-206.183,11

-185.381,50

-157.650,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000061
Optimaliseren en efficiënt beheren van het machinepark van de Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De brigades zijn verantwoordelijke voor het reguliere onderhoud van de provinciedomeinen en
groene assen. De nodige machines en voertuigen worden hiervoor voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene aankopen werden uitgevoerd: smalspoortractor voor brigade
d'Aertrycke, bestelwagen voor brigade De Gavers en brigade Bulskampveld, elektrische
dienstwagen voor brigade Palingbeek, maai-arm voor brigade Bergelen, maailaadcombinatie
voor brigade Palingbeek, frontmaaier en boslier voor brigade Bulskampveld. Ook diverse
kleinere machines voor groenonderhoud werden aangekocht. Op deze actie worden eveneens
de uitgaven voor brandstof en voor onderhoud van het machinepark geboekt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

214.319,50

218.700,00

1.842,47

0,00

245.000,00
0,00

-212.477,03

-218.700,00

-245.000,00

296.834,12

425.153,17

413.000,00

0,00

0,00

0,00

-296.834,12

-425.153,17

-413.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000062
Beheer, aanleg en inrichting van de provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Groendienst werkt samen met leveranciers voor onderhoudswerken in de
provinciedomeinen en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle jaarlijks voorziene contracten voor regio-aannemers voor onderhoud
infrastructuur en halfverharding, voor maaibeheer en bomenbeheer, voor afvalophaling en verwerking, en voor sociale economie werden uitgevoerd zoals gepland.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

819.149,97

998.375,00

0,00

0,00

946.000,00
0,00

-819.149,97

-998.375,00

-946.000,00

652.748,39

698.148,75

700.000,00

0,00

0,00

0,00

-652.748,39

-698.148,75

-700.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000063
Valoriseren van het groenpatrimonium
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor sommige diensten op de provinciedomeinen en groene assen wordt door de gebruiker
een vergoeding betaald. Dit gaat onder meer over de concessievergoedingen van cafetaria's
en huurgelden. Bijkomend worden inkomsten gegenereerd op deze domeinen door de verkoop
van b.v. buitendienst gestelde goederen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie worden de ontvangsten van concessievergoedingen voor de
domeincafetaria's geboekt. Deze lagen lager ten gevolge van vrijstellingen wegens de
pandemie en bijhorende COVID-19-beperkingen. Er werden enkele online veilingen
georganiseerd van goederen en brandhout. De consultancy opdracht voor de begeleiding van
de clusterconcessie voor 7 domeincafetaria's werd gegund aan Eubelius.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.330,37

51.060,00

51.060,00

545.931,74

686.860,78

687.388,03

543.601,37

635.800,78

636.328,03

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

5.189,94

10.000,00

10.000,00

5.189,94

10.000,00

10.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000064
Optimaliseren cafetaria en sanitaire voorzieningen in provinciedomeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet de nodige bezoekersinfrastructuur op de provinciedomeinen en groene
assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen projecten voorzien in 2021.
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Prioritaire actie: AC000065
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur in provinciale domeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert het onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur uit op de wandelpaden
provinciale domeinen en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de domeinen en langs de groene assen werd ongeveer 8 kilometer
halfverharding hersteld. Het brugdek van 3 houten bruggen langs de groene assen de
Frontzate en de Groene 62 werd onder handen genomen en vernieuwd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.478.540,16

2.778.117,58

0,00

0,00

1.815.000,00
0,00

-2.478.540,16

-2.778.117,58

-1.815.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000066
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert een onderhoudsplan (structureel onderhoud en inrichtingswerken) uit voor
de fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen waar de Provincie een beheersrol
opneemt in samenspraak met de Vlaamse waterweg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zowel de principiële overeenkomst met de Vlaamse Waterweg m.b.t. de
samenwerking Blauwe assen als de specifieke overeenkomst betreffende de bijdragen voor de
heraanleg en het beheer van het recreatief pad IJzerdijk Stavele-Roesbrugge werden in 2020
reeds afgesloten. Echter is de Vlaamse Waterweg er nog niet in geslaagd om de
vergunningsproblematiek op te lossen. Op regelmatige tijdstippen wordt een stand van zaken
opgevraagd bij de Vlaamse Waterweg.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
0,00

0,00

0,00

-150.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000067
Beheer, aanleg en inrichting van speelinfrastructuur en speelnatuur in provinciedomeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet en beheert speelinfrastructuur en speelnatuur in de provinciedomeinen
en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het nieuwe speelterrein in domein d'Aertrycke werd gerealiseerd en ingehuldigd
op 16 oktober 2021. Voor de speelterreinen in de domeinen werden de nodige uitgaven
gedaan om ze veilig en aantrekkelijk te houden (onderhoud en vervangingsinvesteringen).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.170,40

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00
0,00

-14.170,40

-10.000,00

-10.000,00

121.851,22

121.851,25

125.000,00

0,00

0,00

0,00

-121.851,22

-121.851,25

-125.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000068
Optimaliseren onthaalinfrastructuur buitenomgeving in provinciedomeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie richt onthaalpunten in en optimaliseert deze op de provinciedomeinen en groene
assen waar geen bezoekscentrum in de nabijheid ligt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De omgevingswerken bij parking Aanwijs in Bulskampveld zijn uitgevoerd, de
werken voor de aanleg van de parking bij de militairen op de Kemmelberg zijn gegund en de
herinrichting van domein Fort van Beieren is afgewerkt en ingehuldigd. De werken voor de
onthaalinfrastructuur en parking Duinpanne zijn eveneens gegund en de uitvoering is gestart.
Het ontwerp voor de opwaardering van de parking en fietsenstalling bij streekhuis
Esenkasteel is goedgekeurd en de gunning wordt voorbereid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.128.016,61

1.435.894,44

0,00

0,00

1.252.700,00
0,00

-1.128.016,61

-1.435.894,44

-1.252.700,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000069
Verbeteren van de waterkwaliteit in de domeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Noodzakelijke stappen worden ondernomen om de waterkwaliteit in de provinciedomeinen te
verbeteren. Dit houdt onder meer in: slibruiming in de vijvers van de domeinen (voorbereidend
onderzoek en uitvoering) en aanleggen van gescheiden riolering voor de afvoer van
afvalwater dat door de domeinen stroomt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De poel in het natuurreservaat in provinciedomein De Gavers werd geruimd met
een baggerboot. Voorbereidingen werden getroffen om de vijver bij Esenkasteel te ruimen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.275,00

365.000,00

0,00

0,00

315.000,00
0,00

-33.275,00

-365.000,00

-315.000,00

480.812,78

411.000,00

517.150,00

0,00

0,00

0,00

-480.812,78

-411.000,00

-517.150,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000070
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen, natuur en recreatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de provinciedomeinen omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienst Gebouwen stond in voor alle noodzakelijke grote en kleine
onderhoudswerken aan de gebouwen in de provinciedomeinen. De verouderde sanitaire
blokken in domein Palingbeek werden gesloopt. Alle lopende onderhoudscontracten en
contracten voor nutsvoorzieningen werden uitgevoerd en opgevolgd. De nieuwe
reserveringssoftware voor de bezoekerscentra en de trekkershutten is gegund aan 4D Vision;
de implementatie van het nieuwe software pakket is in volle voorbereiding.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

145.053,57

169.100,00

0,00

0,00

129.100,00
0,00

-145.053,57

-169.100,00

-129.100,00

27.143,63

116.226,89

172.010,00

0,00

0,00

0,00

-27.143,63

-116.226,89

-172.010,00

17.314,00

17.314,00

17.314,00

0,00

0,00

0,00

-17.314,00

-17.314,00

-17.314,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire actie: AC000071
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. de uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie wordt
occasioneel beslist gronden aan te kopen of te ruilen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de dienst COOP en
de Groendienst. De vooropgestelde planning wordt op permanente basis bijgestuurd in functie
van nieuwe elementen, evoluties, opportuniteiten. De provincieraad verleende machtiging
voor de aankoop van gronden voor een omvangrijke uitbreiding van de provinciedomeinen
Fort van Beieren en de Palingbeek. Daarnaast vonden ook enkele kleinere ruilingen plaats aan
de Vrijbosroute en het Guldenspoorpad. De overdracht van de gronden van de VLM naar de
Provincie i.k.v. de grondenbank De Gavers vond plaats. Daarnaast werd een perceel grond
i.f.v. de hondenweide aan De Gavers verkocht aan de gemeente. Meerdere transacties in de
tweede helft van 2021 hebben geleid tot een uitbreiding van de provinciale domeinen
Bergelen, Ledegemse Meersen, Tillegem.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.978.497,83

4.535.097,10

388.017,00

290.229,00

5.253.015,00
180.000,00

-3.590.480,83

-4.244.868,10

-5.073.015,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

250.000,00

250.000,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.174.270,28

1.924.270,28

500.000,00

Prioritaire actie: AC000072
Patrimoniumbeheer Bergelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Bergelen onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Het natuureducatief centrum 'De Rand' wordt verbouwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het
domein Bergelen werden uitgevoerd. De aangestelde externe ontwerper werkte verder aan
het ontwerp voor de bouw van het natuureducatief centrum 'de Rand'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.688,85

18.469,64

0,00

0,00

187.000,00
0,00

-10.688,85

-18.469,64

-187.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000073
Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van domein d'Aertrycke onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Op het domein wordt prioritair gewerkt aan de herinrichting van
de woning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in domein
d’Aertrycke en het brigadegebouw werden uitgevoerd. Met de afrekening van het ereloon
werd het project van de restauratie van de buitenschil van het kasteel afgerond. Alle
aanwezige nutsleidingen werden verplaatst over de wal van het kasteel.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.590,34

208.862,92

0,00

0,00

103.862,92
0,00

-22.590,34

-208.862,92

-103.862,92

Financiering

Prioritaire actie: AC000074
Patrimoniumbeheer De Baliekouter
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is voorzien om, wanneer de noodzaak zich voordoet, de nodige middelen te
mobiliseren om het patrimoniumbeheer Baliekouter te verzorgen. Ze is op heden zonder
voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen werken nodig geweest in het domein Baliekouter.

Prioritaire actie: AC000075
Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de IJzerboomgaard onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project voor de renovatie van de hoeve in het domein IJzerboomgaard werd
afgesloten door de afrekening van de erelonen voor de externe ontwerper.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.699,57

18.887,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.699,57

-18.887,82

0,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000076
Patrimoniumbeheer MidWest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de regio MidWest wordt een (educatieve) infrastructuur ontwikkeld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden nog geen initiatieven genomen in verband met de educatieve
infrastructuur MidWest.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.523,57

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.523,57

-10.000,00

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000077
Patrimoniumbeheer 't Veld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is voorzien om, wanneer de noodzaak zich voordoet, de nodige middelen te
mobiliseren voor een correct patrimoniumbeheer ‘ Veld. Ze is tot op heden zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen grote werken of herstellingen nodig geweest in het domein 't Veld.

Prioritaire actie: AC000078
Patrimoniumbeheer Tillegem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt site Tillegem onderhouden en opgewaardeerd waar nodig. In
functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en herstellingswerken
uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken werden uitgevoerd aan de
gebouwen op de site Tillegem. Zo werden het brigadegebouw en de trekkershutten
geschilderd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.736,64

36.910,00

0,00

0,00

40.000,00
0,00

-24.736,64

-36.910,00

-40.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000079
Patrimoniumbeheer Wolvenhof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Wallemote-Wolvenhof onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Het kasteel Wolvenhof wordt gerenoveerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen onderhouds- en herstellingswerken nodig aan het kasteel in het
domein Wolvenhof. Het ontwerp voor de restauratie van de buitenschil van het kasteel werd
immers ingediend bij de Vlaamse overheid en er wordt nu gewacht op de premietoekenning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

110.006,00
0,00

0,00

0,00

-110.006,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000445
Patrimoniumbeheer Fort van Beieren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Fort van Beieren onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Er wordt verder gewerkt voor de realisatie van een nieuwe loods
voor de Groendienst op het domein. De schuur van de Groendienst langs de Gemene
Weidestraat zal worden aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aangestelde externe ontwerper werkt verder aan het ontwerp van de nieuwe
loods voor de Groendienst in het Fort van Beieren. Er werd een elektriciteitsaansluiting
voorzien voor de schuur van de Groendienst in het domein.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.398,45

56.240,00

0,00

0,00

13.320,00
0,00

-20.398,45

-56.240,00

-13.320,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000007
1.07 Wervende evenementen voor een futureproof West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Beland in de postindustriële samenleving glijden we sneller dan ooit naar een kennissamenleving
waar data, algoritmen, robotisering en kunstmatige intelligentie de procesontwikkelingen aan een
ongezien tempo vooruit stuwen. In deze hectische ontwikkeling willen we een veelzijdige regio
blijven die zichzelf heruitvindt en op de kaart blijft zetten. De Provincie 3.0 wil dan ook actief de
regisseur zijn van kennisoverdracht, reflectie en participatie aan de onvermoede opportuniteiten via
de ontwikkeling van een wervend en toegankelijk evenementenprogramma dat de toekomst
zichtbaar, tastbaar en voelbaar maakt voor haar burgers. De Provincie West-Vlaanderen initieert,
informeert en adviseert in de onmiddellijke nabijheid van burgers en lokale besturen over deze
aanstormende nieuwe wereld.
Indicator: Procentuele tevredenheid participanten evenementen ‘Futureproof’ - Streefwaarden: 80
(in 2021), nvt (in 2022), 80 (in 2023), nvt (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * kwalitatieve inschatting
Van 24 september tot 3 oktober vond de eerste editie plaats van het ‘Festival van de Toekomst’.
Deze eerste editie werd gekoppeld aan de feestelijke opening van Agrotopia, de onderzoeks- en
demonstratieserre van Inagro in Roeselare. Drie curatoren (Lieven Scheire, Henk Rijckaert en Hetty
Helsmoortel) zorgden voor de inhoudelijke, programmatorische invulling van ‘’Agrotopia, een
festival van de toekomst’’. De Provincie kon meer dan 17.750 inschrijvingen voor alle activiteiten
van Agrotopia registreren. 1200 scholieren namen tijdens de weekdagen deel aan een “Workshop
Mini-Agrotopia” en bezochten de serre en de expo. In totaal bezochten bijna 10.000 bezoekers de
serre.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.830,05

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00
0,00

-375.830,05

-380.000,00

-380.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000446
Organiseren van een wervend en toegankelijk evenementenprogramma voor een futureproof West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De West-Vlaming wordt uitgenodigd om mee te kijken ‘onder motorkap van de toekomst’ via
evenementen over artificiële intelligentie, robotica, digitalisering. De eerste editie heeft als
hoofdthema landbouw en voeding, zal plaatsvinden in Roeselare n.a.v. de opening van
Agrotopia (dakserre REO-veiling) in 2021 en heeft ook een belangrijk luik educatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van 24 september tot 3 oktober vond de eerste editie plaats van het ‘Festival
van de Toekomst’. Deze eerste editie werd gekoppeld aan de feestelijke opening van
Agrotopia, de onderzoeks- en demonstratieserre van Inagro in Roeselare. Drie curatoren
(Lieven Scheire, Henk Rijckaert en Hetty Helsmoortel) zorgden voor de inhoudelijke,
programmatorische invulling van 'Agrotopia, een festival van de toekomst'. De Provincie kon
meer dan 17.750 inschrijvingen voor alle activiteiten van Agrotopia registreren. 1200
scholieren namen tijdens de weekdagen deel aan een 'Workshop Mini-Agrotopia' en
bezochten de serre en de expo. In de weekends boekten de registraties volledig volzet voor
‘'De wijze wetenschapsshow'’, voor de kidsspecial 'Zijn er nog vragen', de betalende show
'Technoboer', de expo met interactieve installaties en het bezoek aan de serre. In totaal
bezochten bijna 10.000 bezoekers de serre. In de futureproof cateringzone werd onder meer
een nieuw product gelanceerd, de Yacon-sorbet die 5000 maal over de toonbank ging.
Daarnaast werd een intensief co-creatietraject afgelegd met stakeholders van de Provincie,
meer bepaald Inagro, POM, TUA West, 100% West-Vlaams, REO-Veiling, die events
organiseerden tijdens het Festival. 1900 professionals bezochten deze op maat gemaakte
netwerkavonden. ZM Koning Filip bracht een bezoek aan de serre, de expo en de kidsspecial.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.830,05

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00
0,00

-375.830,05

-380.000,00

-380.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000008
1.08 Uitbouwen van de bezoekerscentra Duinpanne, Lippensgoed-Bulskampveld, De Blankaart en De Palingbeek als
topuithangsbord
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven in Duinpanne naar de ontwikkeling van een bovenlokaal toeristisch bezoekerscentrum
als instappunt voor de waardevolle natuur aan de Westkust. Dit gebeurt onder andere door een
aangepaste onthaalinfrastructuur en vaste tentoonstelling. Bovendien profileren we het centrum als
primair onthaal voor de grensoverschrijdende regio binnen het afgebakende gebied van het
Europees project Vedette. We bouwen het centrum verder uit als educatief centrum met de nodige
deskundigheid voor scholen, groepen, toeristen, lokale inwoners en tweedeverblijvers. Dit proberen
we te doen door een gevarieerd aanbod en programma zoals workshops, lezingen, evenementen,
educatieve pakketten,… rond diverse thema’s met prioritaire aandacht voor natuur. Voor het
onderhouden van de kennis doen we een beroep op partners en wetenschappelijke centra die ons de
actualiteit helpen integreren in onze programmatie. We voeren de nodige en vernieuwende
communicatie om Duinpanne te promoten als topuithangbord in de provincie West-Vlaanderen en
daarbuiten. We gaan samen met partners op zoek naar demogelijkheden tot een grote uitbating
van het gebied rond het bezoekerscentrum in het kader van de beleving en dat voor verschillende
doelgroepen. In Bulskampveld streven we naar een bezoekerscentrum dat dienst doet als de ideale
uitvalsbasis om het provinciedomein en het landschapspark Bulskampveld te verkennen. De
promotie van het provinciedomein en het landschapspark Bulskampveld moeten hierbij voorop
staan. Het bezoekerscentrum willen we verder uitbouwen als de place-to-be voor onthaal, shop,
info, reserveren. De onthaalinfrastructuur moet in functie hiervan heringericht worden. we
profileren het bezoekerscentrum als het kenniscentrum en de stuwende kracht bij het ontwikkelen,
uitwerken en mee ondersteunen van vernieuwende natuurgelinkte in het provinciedomein en
Landschapspark Bulskampveld. We willen dit doen in samenwerking met de partners/de plaatselijke
stakeholders. We proberen de sterktes van het provinciedomein op natuureducatief en recreatief
gebied zo sterk mogelijk uit te werken, met veel respect voor de natuur. In functie daarvan streven
we naar een kruidentuin en een ingericht parkgebied die optimaal ingericht zijn om aan deze
voorwaarden te voldoen. We willen het bezoekerscentrum Bulskampveld op de kaart zetten als hèt
centrum voor bos- en natuurbeleving. Dit gebeurt zowel door pure natuureducatie als door beleving
van de natuur. Het promoten van de bossen in de regio, het organiseren van activiteiten rond en in
de bossen, het ondersteunen van externen die bosactiviteiten organiseren en het reserveren van
bosgelinkte activiteiten vormen de pijlers van de werking. In de Blankaart bouwen we verder aan de
ideale uitvalsbasis om de Ijzer- en Handzamevallei, inclusief het natuurdomein, te verkennen. Hierop
gericht willen we de onthaalinfrastructuur en vaste tentoonstelling verder afstemmen. De focus
blijft op natuur en educatie gericht en dit gericht op scholen, natuurliefhebbers,
omgevingsrecreanten en groepen. Dit proberen we te doen door een gevarieerd aanbod en
programma zoals educatieve pakketten, activiteiten, evenementen, workshops,… dit zowel zelf, als
in samenwerking met partners. Promotie en communicatie worden hierin een belangrijke tool om
onszelf te profileren en ons aanbod kenbaar te maken. In de Palingbeek tenslotte streven we naar
een bezoekerscentrum dat dienst doet als de ideale uitvalsbasis om natuur te beleven in het domein
de Palingbeek. Hierop gericht willen we het aanbod op vlak van beleving en educatie in het domein
verder afstemmen.
Indicator: Aantal deelnemers uit het onderwijs aan begeleid aanbod - Streefwaarden: 26.000 (in
2021), 58.000 (in 2022), 58.000 (in 2023), 63.000 (in 2024), en 63.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 25.555
De deelname van het onderwijs aan de educatieve programma’s van de bezoekerscentra was sterk
onderhevig aan de COVID-19-restricties. Van januari t.e.m. april mochten geen groepen worden
ontvangen. T.e.m. mei was er een verbod op meerdaagse schooluitstappen (wat in Duinpanne
(zeeklassen) nog langer voelbaar was). Een inhaalperiode hiervoor was er amper want vanaf juni
waren er dan examens. Door de regelmatig wijzigende maatregelen waren er zeer veel
annuleringen; blijvende onzekerheid leidde ertoe dat de activiteiten ook in het najaar niet overal op
volle kracht konden hernemen (het basisonderwijs in Bulskampveld vormde op dit vlak een positieve
uitzondering). In Duinpanne kwam daar nog bij dat tijdens de werken voor de heraanleg van de
parking de reservaties vanaf eind augustus werden onderbroken.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

712.151,32

775.777,78

259.371,93

227.116,00

769.910,00
249.672,00

-452.779,39

-548.661,78

-520.238,00

463.352,36

580.721,50

2.051.949,35

0,00

0,00

0,00

-463.352,36

-580.721,50

-2.051.949,35

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000080
Beheren, onderhouden en exploiteren van bezoekerscentra als topuithangborden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van de bezoekerscentra Duinpanne, de Palingbeek, de
Blankaart en Bulskamveld, ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de attractie in
al haar facetten, omvat de aankoop van brandstof, herstel van materiaal, administratieve
werkingskosten, inkomgelden, verhuur van materiaal en gebouwen, verkoop in de shop,
schoonmaakkosten,....

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: het zomeraanbod had veel succes. Het gezinsrugzakje werd
aangeboden aan een actieprijs waardoor er meer dan 300 exemplaren verkocht werden. Er
werden 20 nieuwe activiteiten ontwikkeld onder de naam Natuurleuk: tijdens de maanden juli
en augustus werden er elke keer 5 activiteiten aangeboden op woensdag en op zondag.
Hieraan namen elke keer meer dan 150 bezoekers deel. Tijdens de zomervakantie was er een
opnieuw een groei van het aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten van het
bezoekerscentrum. (2) Duinpanne kende ondanks de periodes van sluiting een druk jaar. In de
zomer werden 28.500 bezoekers geregistreerd. De inkomsten van de shop kenden een stijging
met meer dan 80%. De zomerprogrammatie werd opnieuw uitgebreid voorzien (zowel eigen
activiteiten als georganiseerd door derden) met de inzet van veel vrijwilligers. Samen met ANB
werd ook de uitbating van het Westhoekpaviljoen voorzien. (3) Bezoekerscentra Palingbeek
en De Blankaart kregen een grondige opfrissing i.s.m. de dienst Gebouwen. Naast het onthaal
en de shop werden in de Palingbeek nieuwe educatieve elementen toegevoegd rond de
Rangers en het dier van het jaar, aangevuld door een tijdelijke tentoonstelling. Verder werd
het nieuwe onthaalpunt in de Palingbeek opgeladen met tv-ruimte waar het vernieuwde
verhaal van 'het koppig kanaal' (geschiedenis van de Oude Vaart) en CWRM (Coming World
Remember Me) worden getoond. In De Blankaart kon omwille van de versoepeling van de
COVID-19-maartregelen de drankgelegenheid opnieuw opgestart worden (i.p.v. aanbieden
van meeneemdrank in de shop).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

162.403,00

157.183,38

113.883,38

134.573,13

104.074,66

104.074,66

-27.829,87

-53.108,72

-9.808,72

8.435,14

10.000,00

8.280,00

0,00

0,00

0,00

-8.435,14

-10.000,00

-8.280,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000081
Ondersteunen van de exploitatie van educatieve, toeristische en recreatieve faciliteiten door partners aangeboden op
de site
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Natuurpunt beheert het onthaal, de groene winkel en drankgelegenheid in de Blankaart. De
werking is geregeld via een samenwerkingsovereenkomst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Natuurpunt IJzervallei is definitief overgeschakeld naar Vlaamse subsidies i.k.v.
hun toekomstvisie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00
0,00

0,00

0,00

-45.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000082
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Duinpanne fungeert als belangrijke educatieve uitvalsbasis voor de vele zeeklassen vanuit
het binnenland. Hiervoor ontwikkelde het meer dan 45 pakketten voor scholen, maar
eveneens voor breed publiek, gericht op groepen en gezinnen met kinderen. Het
bezoekerscentrum de Palingbeek evolueert van onthaalpoort van het provinciedomein naar
een natuureducatief centrum, met zowel aanbod voor scholen, groepen, alsook een reeks
activiteiten gericht op de usp's van het domein (bodem, duister, erfgoed en de site met dieren
en andere troeven gericht op kinderen) voor verschillende doelgroepen. Ook het
bezoekerscentrum de Blankaart biedt naast de functie als onthaalpoort activiteiten aan voor
bezoeker (zowel groepen, scholen als individuele bezoekers). Het bezoekerscentrum
Bulskampveld biedt 31 educatieve modules aan voor het onderwijs. Daarnaast worden er een
70-tal publieksactiviteiten georganiseerd in het domein.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: er werden 20 natuurleukactiviteiten uitgewerkt. Hiervoor
werd een groep van 20 begeleiders (waaronder heel wat nieuwe begeleiders) opgeleid. Deze
vormingen werden begeleid door interne medewerkers. Het ontwikkelde materiaal werd zeer
intensief gebruikt tijdens de zomer van 2021. Ook de volgende jaren blijft het verder in
gebruik. Op die manier kunnen er doorlopend natuurgerelateerde workshops, spelstanden,
ontdekkingsopdrachten aangeboden worden in het provinciedomein. Door de COVID-19maatregelen vielen er heel wat gidsen af. De opleidingen van nieuwe begeleiders die
opgestart werden in juni werden verdergezet in de zomer en het najaar, waardoor er tegen
eind 2021 sprake was van een aangroei van meer dan 10 begeleiders die voor diverse types
van begeleiding kunnen ingezet worden. De kruidenapplicatie werd verder uitgebouwd. Eind
oktober ging voor het eerst het evenement 'Bos in het donker' door. Hierbij konden de
bezoekers deelnemen aan tal van natuurworkshops gelinkt aan de thema's het leven in het
bos tijdens de nacht. Hiervoor werd samengewerkt met de lokale partners. Er werden meer
dan 1200 bezoekers bereikt. (2) Duinpanne leed enorm onder de opgelegde maatregelen ter
bestrijding van COVID-19. Doordat de meerdaagse uitstappen lange tijd werden verboden,
waren er weinig schoolbezoeken in het voorjaar. Het najaar was matig, mede door het
invoeren van een reserveringsstop door de vervroegde uitvoering van omgevingswerken en de
hieraan gekoppelde moeilijkere toegankelijkheid. Vanaf 24 augustus werden geen nieuwe
reserveringen meer aanvaard. De reservaties die scholen al hadden gemaakt vóór 24
augustus werden behouden. Ondanks alles probeerde Duinpanne evenementen wel te laten
doorgaan. Murder@Sea, natuurfestival en ‘plaats delict’ werden alternatief en succesvol
georganiseerd. Verschillende gidsenopleiding en vormingen werden georganiseerd en de
Natuurgidsopleiding (gestart in 2020) werd ook afgewerkt. Er werd ook een boekje
gelanceerd, 'Strandvondsten'. De Nederlands versie werd in de zomer gelanceerd. Er werden
ook 3 nieuwe pakketten ontwikkeld en andere bestaande pakketten werden herwerkt. (3)
Palingbeek en De Blankaart: de scholenwerking en School@Platteland startte na de
paasvakantie terug op. De officiële lancering van de Palingbeek Rangers vond plaats met
daaraan gekoppeld een activiteitenreeks doorheen het jaar. Twee nieuwe verhalentochten
voor gezinnen werden ontwikkeld met centraal de ree en andere dieren. Een foto- en
filmopdracht werd opgestart om de verborgen wereld van de dieren in de Palingbeek
zichtbaar te maken. Het dier van het jaar, de ree, speelde verder ook een centrale rol in heel
wat activiteiten, waaronder 'Avondje Palingbeek' en de 'Rangerpostentochten'. In de zomer
ging bovendien een unieke picknickbeleving voor gezinnen door. De Blankaart kende terug
een topzomer met het aanbod 'naturathlon', 'gezinsdagen', 'nachtje Blankaart' en '4AD
sessies in het Blankaartpark'. BL XL liet de wandelaar opnieuw nieuwe routes volgen en
exclusieve veerboten nemen. Tenslotte volgden nu ook in de Blankaart 12 gidsen een
natuurbelevingsvorming om toekomstige activiteiten mee vorm te geven.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

325.616,28

322.613,83

117.548,80

116.461,34

313.398,62
139.017,34

-208.067,48

-206.152,49

-174.381,28

16.637,50

16.637,50

111.906,35

0,00

0,00

0,00

-16.637,50

-16.637,50

-111.906,35

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000083
Promoten van NME-aanbod, toeristisch-recreatieve werking en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen en
integreren binnen het aanbod in de omgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod van de 4 bezoekerscentra wordt kenbaar gemaakt via gerichte communicatie met
aandacht voor de uniciteit van elk domein. De Expo Sea Change is een parel in de werking van
Duinpanne. Deze expo over de zee met thema’s als vervuiling, zeebodem, marien ruimtelijk
plan,… is uniek in zijn soort en verdient een breed publiek. Om de verschillende doelgroepen te
bereiken wordt promotie gemaakt voor het product, maar ook voor de activiteiten van het
centrum. In de Palingbeek wordt het nieuw belevingsvol educatief speelweefsel op de site van
het bezoekerscentrum gepromoot. In Bulskampveld krijgen de kruidentuin, het bosgebied en
de recreatieve opstellingen in het provinciedomein en de tijdelijke tentoonstelling rond
babydieren die zorgen voor een sterke beleving bij gezinnen met kinderen en volwassenen,
voldoende aandacht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: in september 2021 werd een 2de digitale infozuil in gebruik
genomen aanvullende op de reeds bestaande zuil aan parking 3 Koningen. De nieuwe zuil
kwam er op parking Aanwijs. Alle activiteiten worden hier gepresenteerd met een
rechtstreekse inschrijvingslink. De bezoeker kan die bereiken door een unieke QRcode te
scannen. Dit verhoogde het aantal inschrijvingen. Er kan via deze zuilen heel snel ingespeeld
worden op bijzondere COVID-19-maatregelen. Tijdens de zomer werd opnieuw (zoals in 2020)
een folder aangeboden met het aanbod in de maanden juli en augustus. Deze werden
verdeeld aan de nieuwe onthaalcaravan, opgesteld aan de ingang van het provinciedomein
(nabij parking 3 Koningen). De bezoekers werden daar de hele zomer lang verwelkomd door 1
of 2 jobstudenten die de folders aanboden en een korte duiding gaven over de mogelijkheden
in het domein. Het najaarsaanbod werd gepromoot via een aparte 'Beleef het Bulskampveld'brochure. Daarnaast werd er ook promotie gemaakt via de Landschapskrant van Regionaal
Landschap en in het gemeentelijk infoblad van Beernem. (2) Duinpanne richtte de promotie
meer en meer op het binnenland. De ligging in een toeristische regio levert steeds meer
naambekendheid op. Er werd promotie gevoerd via radiospotjes en tv-reportages zowel in het
Vlaamse als Waalse landsgedeelte. Duinpanne haalde ook de pers met de lancering van het
boekje Strandvondsten. De COVID-19-maatregelen zetten wel een rem op de promotie voor
evenementen en dat omwille van de onzekerheid of de eventuele afgelasting. Zo was er een
mindere promotie van het Natuurfestival en was er geen 'Te Nachte Gaan' dat moest
gepromoot worden. (3) Palingbeek en De Blankaart: naast de eigen kanalen werd de
gebruikelijke promotie via Riebedebie en de Westhoekpocket verdergezet. In de Palingbeek en
De Blankaart gebeurde tweemaal de opmaak en bus-aan-bus-verdeling van de
activiteitenfolder Beleef in de buurtgemeentes. Tenslotte werd meegewerkt aan de
halfjaarlijkse Landschapskrant.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.191,11

73.870,57

0,00

0,00

53.018,00
0,00

-60.191,11

-73.870,57

-53.018,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000084
Garanderen van de vlotte werking van bezoekerscentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: door de COVID-19-beperkingen werden overleggen en
infomomenten afwisselend via Teams en live georganiseerd. Er wordt bewuster gekozen voor
korte en concrete overlegmomenten met de vaste medewerkers en de begeleiders. Hierdoor
wordt er efficiënter gewerkt. Tijdens de zomer en het najaar werden er ook heel wat nieuwe
begeleiders ingewerkt waardoor de continuïteit van het aanbod niet meer in het gedrang
komt. Door de COVID-19-maatregelen ging de geplande studieuitstap voor de begeleiders niet
door. Deze werden wel gecompenseerd door enkele kleine bijeenkomsten met de gidsen
waarbij heel wat info kon worden uitgewisseld. (2) Duinpanne: omwille van de geldende
COVID-19-maatregelen werden geen teambuildingsactiviteiten georganiseerd in het voor-of
najaar, de periodes waarin dit normaal wel gebeurt. Alleen werd er op het einde van de zomer
een bedankingsmaaltijd voorzien voor het personeel omwille van de goede zomerwerking. (3)
Palingbeek en De Blankaart: omwille van een volledig nieuw team in De Blankaart gingen na
de zomer team Palingbeek en team De Blankaart er samen op uit. Elkaar leren kennen, zowel
via werkgerelateerde thema's als ontspannende insteek alsook het bezoek aan een educatief
element buiten de bezoekerscentra.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

810,50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00

-810,50

-2.000,00

-2.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000087
Inrichten van het onthaal en gaanderijen als startpunt voor verkenning van provinciedomein én Landschapspark
Bulskampveld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het bezoekerscentrum Bulskampveld is de onthaalpoort voor het provinciedomein en het
landschapspark Bulskampveld (de 5 omliggende gemeenten).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Tegen de 2de helft van juli 2021 konden alle geïnteresseerde firma's intekenen
voor de design and build-opdracht. Vijf consortiums (waarbij meerdere firma's samenwerken
om de hele opdracht uit te werken) dienden hun kandidatuur in. 4 firma's werden
geselecteerd om door te gaan. Uiteindelijk dienden 3 firma's een offerte in. Het betreft de 3
sterkste firma's van Vlaanderen die binnen het consortium ook samenwerken met
professionele tentoonstellingsbouwers en ontwikkelaars van IT. Op 6 december ging de 1ste
fase van de jurering door gevolgd door de onderhandelingsgesprekken. Deze lopen verder in
december en de volgende maanden. De opdracht betreft de volledige herinrichting van het
bezoekerscentrum (onthaal, tentoonstelling, bezoekersparcours,...) en de aanzet voor de
ontwikkeling van een aansluitend buitenparcours. Intussen werd verder intern overlegd met
de Groendienst en de dienst Mobiliteit & Infrastructuur en Westtoer i.f.v. de ontwikkeling van
het buitenparcours.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00
0,00

0,00

0,00

-94.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000088
Opwaardering van de Blankaart tot onthaalpoort Ijzer- en Handzamevallei, realiseren van integrale toegankelijkheid
en ontwikkelen van hoogstaand voorzieningenniveau
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Centraal staat het wegwijs maken van bezoekers in het natuurdomein de Blankaart dat deel
uitmaakt van een toeristisch-recreatief netwerk verbonden door blauw-groene assen met
grote natuurwaarden; dit zowel door de onthaalfunctie op te nemen, een kleinschalige
drankgelegenheid te huisvesten en via een variatie aan begeleid en onbegeleid aanbod zowel
binnen als buiten het verhaal van dat gebied en diens natuurwaarden te brengen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ondertussen is het kader waarbinnen de toekomstvisie van het
bezoekerscentrum De Blankaart valt duidelijk geworden. Enerzijds heeft Natuurpunt IJzervallei
de herbouw van hun koetshuis tot bezoekerscentrum opgestart. Anderzijds werd de Westhoek
niet geselecteerd om zich te ontwikkelen tot landschapspark.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00
0,00

0,00

0,00

-94.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000089
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de bezoekerscentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de bezoekerscentra omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in de
bezoekerscentra werden uitgevoerd. In Bulskampveld werd een nieuw accespoint geplaatst
voor de optimalisatie van het wifisignaal in de kruidentuin. Het parket in de
tentoonstellingsruimte werd hersteld. Er werd een proefsleuf gegraven rondom de kelder van
het kasteel om de oorzaak van de waterinfiltratie te onderzoeken. Er werden diverse
herstellingen aan het schrijnwerk uitgevoerd, o.m. aan de deuren van de laarzenruimte in de
kelder en aan de automatische schuifdeur. Een aantal sloten in lokalen van het
Vogelopvangcentrum werden vervangen door cilinders met veiligheidskaart. De daken en
goten van het kasteel werden nagezien en waar nodig hersteld. De branddetectiecentrale
werd nagezien. Er werd een bijkomende blusser voorzien en de signalisatie werd aangepast.
Er waren ook nog kleine ingrepen aan de HVAC en elektrische installatie. De bestaande lift
werd gemoderniseerd en het spraaksysteem van de lift hersteld. In De Blankaart werd de
noodverlichting in het kasteel vernieuwd. Aan de klokkentoren werd de vogelwering
vernieuwd. De buitendeuren van het kasteel kregen een onderhoudsschilderbeurt. De trap aan
de personeelsingang werd gebouchardeerd; van de andere buitentrappen werden de voegen
gedicht. Er waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC en elektrische installatie. De defecte
koppeling van de inbraakdetectie met de alarmcentrale werd hersteld. Ook de platformlift
werd hersteld. In de Palingbeek werd een laadpaal geplaatst op de parking. In het
bezoekerscentrum zelf werden onderhoudsschilderwerken uitgevoerd. Een pomp van de
biorotor werd vervangen. Er waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC, de elektrische
installatie en het schrijnwerk. In Duinpanne werden de trappen in de tentoonstelling
afgeschuurd en vernist. Het hellend vlak en de loopbrug werden geschilderd. Er waren ook een
aantal herstellingen aan de elektrische installatie. Er werden in enkele lokalen nieuwe
gordijnen gehangen. Er waren ingrepen aan brandmelders en brandleidingen. De
inbraakdetectie werd aangepast. Daarnaast waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC en
elektrische installatie. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten voor de bezoekerscentra zijn opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

163.130,43

220.110,00

7.250,00

6.580,00

242.610,00
6.580,00

-155.880,43

-213.530,00

-236.030,00

90.540,44

91.769,39

85.525,00

0,00

0,00

0,00

-90.540,44

-91.769,39

-85.525,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000090
Patrimoniumbeheer Duinpanne
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Duinpanne onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er worden diverse onderhoudswerken voorzien, onder meer aan de buitenschil
van het sanitair blok.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in de
Duinpanne werden uitgevoerd. De werken voor het aanbrengen van sierpleister op de muren
van het sanitair blok werden opgestart. De installatie van de camerabewaking in het
bezoekerscentrum werd uitgebreid. Het zandsteentapijt in het lokaal 'Zeesterre' werd hergecoat. De elektrische installatie in het bezoekerscentrum werd geoptimaliseerd en
aangepast.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.741,93

83.918,00

0,00

0,00

76.758,00
0,00

-67.741,93

-83.918,00

-76.758,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000091
Patrimoniumbeheer Lippensgoed-Bulskampveld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Lippensgoed-Bulskamveld onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De remise wordt verder heringericht ten behoeve van enerzijds
het Vogelopvangcentrum en anderzijds de Groendienst. De werken aan het buitenschrijnwerk
en de dakgoten van hoeve Colpaert worden verder uitgevoerd. De beplanking in de
gaanderijen zal worden vernieuwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het domein
Bulskampveld zijn uitgevoerd. Met de afrekening van de erelonen werd het project
'herinrichting nutsgebouw' afgesloten. De werken voor de herinrichting van een "winkeltje"
voor het Vogelopvangcentrum in de remise werden uitgevoerd. Voorafgaand aan de werken
voor de verbouwing van de lokalen voor het Vogelopvangcentrum werd een asbestinventaris
opgemaakt voor het gebouw. Het buitenschrijnwerk van de schuur en de hoeve Colpaert werd
geschilderd. Aan de schuur van de hoeve Colpaert werden dakgoten, rioleringen en opslag van
regenwater voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

168.422,80

230.941,83

0,00

0,00

765.558,00
0,00

-168.422,80

-230.941,83

-765.558,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000092
Patrimoniumbeheer De Blankaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Blankaart onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in De
Blankaart zijn uitgevoerd. Het onthaal van het bezoekerscentrum werd heringericht en
geschilderd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.928,39

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.928,39

-9.500,00

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000093
Patrimoniumbeheer De Palingbeek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van De Palingbeek onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er wordt een nieuwe loods/brigadegebouw Pannecoucke gerealiseerd. Het
project voor de uitbreiding van het NME-centrum zal worden opgestart.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in de
Palingbeek zijn uitgevoerd. Met de afrekening van het ereloon werd het project van de
renovatie van de hoogspanningscabine afgerond. Het onbemand infopunt werd afgewerkt en
in gebruik genomen. In de voorbereiding voor de oprichting van de loods/brigadegebouw
Pannecoucke werd archeologisch vooronderzoek gedaan. De defecte omvormer van de PVinstallatie op het bezoekerscentrum werd vervangen. Het gelijkvloers van het
bezoekerscentrum werd heringericht. Twee sanitaire blokken langs de Oude Vaart, aan de
uiteinden van het domein, werden gesloopt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

102.646,16

137.954,78

0,00

0,00

815.922,00
0,00

-102.646,16

-137.954,78

-815.922,00

Financiering
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JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
64

Prioritair actieplan: AP000009
1.09 Provinciaal Hof als topuithangsbord
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het renovatie- en inrichtingsproject voor het Provinciaal Hof heeft de Provincie de ambitie om
van het Provinciaal hof een open huis te maken waar je je welkom voelt en warm onthaald wordt,
met de provincie West-Vlaanderen als gastheer. Het is een ontmoetingsplek, een plek die inspireert
over West-Vlaanderen. Je kan er informatie en producten inkijken, meenemen of aankopen.
Ondertussen kan je er het verhaal van de provincie of het historisch gebouw zelf ontdekken. Deze
agora op het gelijkvloers wordt de kern voor tijdelijke (private en publieke) evenementen. Het huis
van de provincie faciliteert verbondenheid tussen de provincie West-Vlaanderen en de bezoekers,
maar ook bij de bezoekers onderling. De verdiepingen zullen vooral dienst doen als eventlocatie:
congressen, culturele evenementen, lezingen, protocollaire ontvangsten en recepties.
Indicator: Procentuele tevredenheid bezoekers Provinciaal Hof na opening voorzien in 2023 Streefwaarden: nvt (in 2021), nvt (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerelaliseerde waarde: nvt
De buitenrestauratie van het Provinciaal Hof was eind 2021 volledig afgerond. Tegelijk werd het
dossier voor de restauratie van het interieur goedgekeurd, zodat deze in februari 2022 kan starten.
Er werd in 2021 veel aandacht besteed aan de communicatie over restauratie en toekomstplannen
via events (Open Wervendag, OMD), werfpanelen, website, eigen sociale mediakanalen,
communicatiekanalen Provincie (TV, Preus,…),… Wim Opbrouck werd aangesteld als curator voor
het openingsjaar 2024. Onder zijn leiding startte de voorbereiding van de participatieve aanpak
rond het concept ‘Hof der Dingen’: objecten, verhalen die het DNA van de West-Vlaming illustreren.
Het Provinciaal Hof behaalde ook het label ‘Flanders Heritage Venue’ (Toerisme Vlaanderen) voor de
congresfunctie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

128.346,18

234.700,00

93.907,72

70.500,00

244.600,00
45.500,00

-34.438,46

-164.200,00

-199.100,00

2.889.429,02

2.963.160,00

2.917.048,86

0,00

0,00

0,00

-2.889.429,02

-2.963.160,00

-2.917.048,86

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000094
Beheer en exploitatie van het informatiecentrum
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciaal informatiecentrum Tolhuis wil een "hapklaar antwoord bieden op alle vragen
over de Provincie" en baat een shop uit (ook webshop) met alle publicaties, producten van de
Provincie en haar agentschappen evenals streekproducten en geschenken (100% WestVlaams). Het informatiecentrum organiseert ook acties voor de bezoekers (Week van de
Smaak, Erfgoedweekend, …)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis bleef ook in 2021 centraal
aanspreekpunt voor vragen over de Provincie en verkooppunt voor provinciale publicaties en
producten. De meest gestelde vragen gaan, net als voorgaande jaren, over: domeinen,
bezoekerscentra (vragen openingsuren, programmatie) en grote campagnes (b.v.
groepsaankoop). De geplande events (Erfgoeddag, smaaknamiddagen) moesten ook in 2021
worden geannuleerd. Het Provinciaal Informatiecentrum bereidt ook de verhuis op termijn
naar het Provinciaal Hof voor (2024) en is in die zin ook al inhoudelijk aan het nagaan wat
daar dan een plek moet krijgen: voor de shop bijvoorbeeld werd nu al ingezet op verkoop van
producten die ‘Provincie-gerelateerd’ zijn en dus exclusief via de Provincie te koop zijn
(koffiemokken, slabbetjes,…) , dit uiteraard bovenop de publicaties die in het
Informatiecentrum verkocht worden. De verkoop van afzonderlijke voedingsproducten werd
gestopt. Streekproducten maken wel nog deel uit van geschenkboxen die in het
Informatiecentrum kunnen worden aangekocht. Het Informatiecentrum plooide zich in 2022
wat terug op de oorspronkelijke doelstelling van ‘informeren en inspireren’. Zo wordt
doorverwezen naar andere organisaties en websites (100% West-Vlaams) en wordt synergie
gezocht met andere overheden. Het Tolhuis gaf bijvoorbeeld plaats aan het
tentoonstellingsproject Mu-Art, deel van de Triënnale Brugge 2021 (8/7 – 9/9/2021). Bij de
werken aan het Provinciaal Hof werd via infopanelen aan de werfzone doorverwezen naar het
Tolhuis. De infopanelen zelf gaven meer info over de voortgang van de werken, en werden ook
ingezet om de (online) Open Wervendag, i.s.m. de aannemer, te promoten. Er werd ook een
fotografieopdracht uitgeschreven om de verschillende fases van de restauratie te volgen. Het
Provinciaal Hof nam tijdens de restauratie van het exterieur ook deel aan Open
Monumentendag (OMD) op 11 september, met 800 bezoekers op OMD zelf en 300
personeelsleden die op donderdag en vrijdag al een preview kregen. De infopanelen die voor
OMD gemaakt werden over de restauratiewerken, kregen na afloop een plaats in het Tolhuis,
ze worden ook aangevuld met actuele informatie over de restauratie (tweede fase in 2022:
interieur).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

95.121,28

200.300,00

93.907,72

70.500,00

200.300,00
45.500,00

-1.213,56

-129.800,00

-154.800,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000095
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Provinciaal Hof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Provinciaal Hof omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De buitenrestauratie van het Provinciaal Hof (zie ook actie 96) was eind 2021
volledig afgerond. Tegelijk werd het dossier voor de binnenrestauratie goedgekeurd, zodat
deze in februari 2022 kan starten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.224,90

34.400,00

0,00

0,00

44.300,00
0,00

-33.224,90

-34.400,00

-44.300,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000096
Patrimoniumbeheer Provinciaal Hof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Provinciaal Hof onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De werken voor de restauratie van de buitenschil worden verder
uitgevoerd. De werken voor de binnenrenovatie (incl. liften) worden aanbesteed en
uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werken voor de restauratie van de buitenschil van het Provinciaal Hof
werden verdergezet. De werkenopdracht voor de herinrichting van het interieur werd gegund.
Alle verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.889.429,02

2.963.160,00

0,00

0,00

2.917.048,86
0,00

-2.889.429,02

-2.963.160,00

-2.917.048,86

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000010
1.10 Het verder ondersteunen van de bovenlokale recreatieve infrastructuren in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie staat zelf in voor drie topattracties met name het Zwin Natuur Park, Raversyde en
recreatie- en natuurdomein De Gavers. Aanvullend hebben we een hele reeks topattracties zoals het
In Flanders Fields Museum, Texture, Eperon d’Or, Koers,… Deze bepalen in belangrijke mate de
attractiviteit van de provincie West-Vlaanderen. Via ondersteuning en subsidiëring dragen we bij tot
het verhogen van de attractiviteit van een aantal topattracties. Daarnaast beogen we globaal meer
kwaliteit, innovatie en duurzaamheid in de toeristische sector.
Indicator: Procentueel aantal correct afgehandelde dossiers m.b.t. Lago Brugge - Streefwaarden:
100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
De DBFMO-overeenkomst met betrekking tot het Olympiabad werd onverminderd uitgevoerd. De
normale beschikbaarheidsvergoeding werd uitbetaald, onder voorbehoud van wijziging van deze
vergoeding conform de bepalingen van de overeenkomst, rekening houdende met de impact van de
COVID-19-maatregelen op de exploitatie van het zwembad. Er kan niet worden uitgesloten dat op
termijn een hogere beschikbaarheidsvergoeding moet worden betaald, doch de discussie hierover
met de exploitant is omwille van de complexiteit van het dossier, de financiële belangen en de
blijvende impact van COVID 19-maatregelen op de normale werking van het zwembad, nog steeds
hangende.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.208.648,29

2.366.024,13

1,00

1,00

1.855.001,00
1,00

-2.208.647,29

-2.366.023,13

-1.855.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000097
Bovenlokale zweminfrastructuur Lago Olympia
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De verplichtingen m.b.t. Lago Olympia worden opgevolgd en uitgevoerd zoals bepaald in de
DBFMO-overeenkomst (design/ontwerp, build/bouwen, finance/financiering,
maintenance/onderhoud en operate/exploitatie). De overeenkomst werd afgesloten tussen
TMVW/Farys (namens de vennoten Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge) en S&R
Brugge NV.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De DBFMO-overeenkomst met betrekking tot het Olympiabad werd
onverminderd uitgevoerd. De normale beschikbaarheidsvergoeding werd uitbetaald, onder
voorbehoud van wijziging van deze vergoeding conform de bepalingen van de overeenkomst,
rekening houdende met de impact van de COVID-19-maatregelen op de exploitatie van het
zwembad. Er kan niet worden uitgesloten dat op termijn een hogere
beschikbaarheidsvergoeding moet worden betaald, doch de discussie hierover met de
exploitant is omwille van de complexiteit van het dossier, de financiële belangen en de
blijvende impact van COVID 19-maatregelen op de normale werking van het zwembad, nog
steeds hangende.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.208.648,29

2.366.024,13

1,00

1,00

1.855.001,00
1,00

-2.208.647,29

-2.366.023,13

-1.855.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000011
1.11 Ondersteunen van een kwalitatief aanbod van erfgoedontsluiting en de instandhouding van bouwkundig,
landschappelijk en archeologisch erfgoed in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de grote rijkdom aan onroerend erfgoed in West-Vlaanderen en omdat erfgoed een
belangrijke grondstof is voor toerisme wil het provinciebestuur West-Vlaamse erfgoedactoren
ondersteunen en erfgoedlocaties met publiekspotentieel kansen bieden voor extra publieke
ontsluiting en beleving. In eerste instantie schuift de provincie haar eigen erfgoed naar voren dat zij
zelf beheert: zowel iconische historische gebouwen als erfgoed op provinciale domeinen en sites
verdienen het om meer publieke belangstelling te krijgen door de toegankelijkheid en beleving te
verhogen en evenementen te organiseren. Publieksontsluiting van erfgoed is pas mogelijk als het
erfgoed in goede staat is. Daarom wil de provincie, de eigenaars van dit erfgoed ondersteunen in
het beheer van hun erfgoed, expertise en erfgoedpartners samenbrengen als netwerkvorming.
Indicator: Aantal initiatieven t.b.v. de erfgoedsector in West-Vlaanderen en van het provinciale
erfgoed - Streefwaarden: 6 (in 2021), 6 (in 2022), 6 (in 2023), 6 (in 2024), en 6 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 12
Er werden extra initiatieven genomen voor de communicatie (1) over het erfgoed in WestVlaanderen, dit o.a. onder de vorm van koekendozen die naar de scholen gestuurd worden, via
wandelingen in de erfgoedapp en de podcast ‘Mijn huis een MoNUment’. Daarnaast werden
activiteiten (2) georganiseerd op Erfgoeddag, Open Monumentendag, het festival van de
Architectuur en de Archeologiedagen. In die laatste werden partners aangezet om ook activiteiten
te organiseren. Er werden verschillende projecten rond vredeseducatie (3) opgestart, zoals Amikejo
en Rencontre. Het jaarplan van Westhoek Vredeshoek (4) werd uitgevoerd. De educatieve koffers
voor de West-Vlaamse molenbrigade (5) werden gerealiseerd. Er werden – ondanks de moeilijke
omstandigheden – opnieuw 64 dossiers voor subsidie bezoek erfgoedlocaties (6) ingediend. De
samenwerkingsovereenkomst van het CHAL werd uitgevoerd en de website voor het geoloket werd
gemaakt (7). Er werd geofysisich onderzoek uitgevoerd aan de site van Ter Doest (8) en een concept
voor de groeninrichting aan het Grootseminarie (9). Het project rond de Mottes (10) werd gestart en
begint stilaan vorm te krijgen. De molendraaipremie werd opnieuw toegekend (11). Het reglement
voor de erfgoedprojecten werd gelanceerd en de eerste subsidieaanvragen werden ingediend en
uitgevoerd (12).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

307.771,57

432.395,81

6.872,61

297,47

853.016,00
319,00

-300.898,96

-432.098,34

-852.697,00

207.437,75

215.218,21

495.946,85

0,00

0,00

0,00

-207.437,75

-215.218,21

-495.946,85

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000098
Communicatie en netwerkvorming voor erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod m.b.t. erfgoed wordt kenbaar gemaakt door communicatie over de eigen
projecten en het educatieve aanbod, en door het organiseren van evenementen, vormingen,
lezingen, infosessie en didactische bezoeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het maken van de podcastreeks 'Mijn huis een moNUment' is van start gegaan
en er werden in het najaar twee afleveringen opgeleverd. Een daarvan werd voorgesteld op
het Festival van de Architectuur in Oostende, waar er ook aan werd bijgedragen onder de
vorm van een lezing. Er werd verder ingezet op de erfgoedapp met o.a. een wandeling in
Stene. Op Open Monumentendag werden verschillende activiteiten georganiseerd in Stene
(Oostende) i.s.m. Monumentenwacht en stad Oostende. Daarnaast werden gegidste
rondleidingen gedaan in het Provinciaal Hof.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

37.838,36

66.666,02

0,00

0,00

137.500,00
0,00

-37.838,36

-66.666,02

-137.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000099
Erfgoed- en vredeseducatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het bestaande educatief aanbod m.b.t. erfgoed wordt uitgebreid en actueel gehouden en er
wordt nieuw educatief erfgoedaanbod ontwikkeld. Daarnaast wordt waar opportuun ingezet
op erfgoededucatie bij evenementen en projecten en wordt educatieve ondersteuning
geboden aan betrokken diensten of partners. Er worden participatieprojecten opgezet rond
erfgoed. Het jaarplan van Westhoek Vredeshoek wordt uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten Amikejo en Rencontre werden verder succesvol uitgevoerd. Ook de
acties van Westhoek Vredeshoek zijn uitgevoerd onder de geldende COVID-19-maatregelen.
De educatieve koffer voor het project de West-Vlaamse olenbrigade werd in gebruik
genomen. De plannen voor verdere uitbreiding van dit project werden gemaakt. Er diende
niemand in op de opdracht voor Snipstory; het project wordt helemaal hervormd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.665,17

50.000,00

0,00

0,00

75.000,00
0,00

-33.665,17

-50.000,00

-75.000,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
71

Prioritaire actie: AC000100
Erfgoedontsluiting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via provinciale reglementen en toelages wordt ingezet op het stimuleren van erfgoedbezoek
en op het ontsluiten van erfgoed door projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project Grondtonen kon door de opnieuw verslechterende COVID-19-situatie
niet doorgaan in het najaar en is uitgesteld naar een latere datum. De bezoeken aan
erfgoedlocaties zijn weer op gang gekomen en er werden dus weer meer dossiers voor
bezoeken ingediend. De eerste aanvragen binnen het reglement erfgoedontsluiting zijn binnen
gekomen en van start kunnen gaan.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

53.947,83

76.000,00

0,00

0,00

233.000,00
0,00

-53.947,83

-76.000,00

-233.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000101
Erfgoedprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast deelname aan projecten voorziet de Provincie ondersteuning (cofinanciering) in
erfgoedprojecten van derden (zoals lokale overheden).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd een vooronderzoek gedaan naar de optimalisatie van de
buitenomgeving van het Grootseminarie. Daarnaast werd de module 'Feniks interim' enkele
keren uitgevoerd in scholen. De website bij het project de West-Vlaamse molenbrigade werd
opgeleverd. Er wordt volop gewerkt aan de erfgoedinsteek voor toekomstige (Europese)
projecten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.922,55

11.000,00

0,00

0,00

95.000,00
0,00

-9.922,55

-11.000,00

-95.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000102
Landschap en archeologie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie profileert zich als partner voor de ontsluiting van erfgoedlandschappen en
participeert in het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie en in de
organisatie van Archeologiedagen. Er worden archeologische en landschappelijke projecten
opgezet of ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Archeologiedagen werden in het najaar georganiseerd met een mooi aantal
activiteiten en een goede opkomst. Het project van de Mottes is van start gegaan. Het bestek
voor het Fluxys-project werd uitgestuurd voor gunning in 2022. Binnen het Centrum voor
Historische en Archeologische Luchtfotografie (CHAL) werd verder gewerkt aan de website
voor de ontsluiting van het geoloket. Het geofysisch onderzoek op de site van Ter Doest werd
uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

82.385,00

83.000,00

0,00

0,00

133.000,00
0,00

-82.385,00

-83.000,00

-133.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000103
Onderhoud van onroerend erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het onderhoud erfgoed van derden via maatwerkbedrijven in
samenwerking met Monumentenwacht en biedt ondersteuning voor het onderhoud van nietbeschermd erfgoed. Bijkomend voorziet ze een premie voor het operationeel houden van
molens.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De molendraaipremies werden in het voorjaar toegekend en uitbetaald. Er
werden nieuwe toerentellers aangekocht voor de molens. Het reglement voor instandhouding
en onderhoud van erfgoed werd gelanceerd. De eerste aanvragen werden ingediend en
uitbetaald. De natuursteen en het parket van het Provinciaal Hof werden onderzocht en een
plan voor de renovatie daarvan werd uitgewerkt. De restauratie en het opnieuw maken van
de naamstenen WOI werd nog niet volledig afgewerkt en zal in 2022 verder afgewerkt
worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.705,81

107.882,89

6.575,14

0,00

140.300,00
0,00

-54.130,67

-107.882,89

-140.300,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000104
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor erfgoed en erfgoededucatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het erfgoed zullen de nodige
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke
aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen). Alle
contracten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een
rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken aan het erfgoed zijn
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
verlichtingsarmaturen in de Schellemolen werden vervangen door led-armaturen. Bij de SintKarelsmolen werd een mobiel toilet geplaatst voor gebruik tijdens het molenseizoen. De
toegangstrap van de Steenakkermolen werd in functie van de veiligheid hersteld. Er werd
graan aangekocht om te laten verwerken door de provinciale molens. In het Bisschopshuis
werd de branddetectie op punt gesteld door de plaatsing van bijkomende blussers. De deur
van de liftkamer werd vervangen door een brandwerende. De stormschade aan de bedaking
van een dakkapel werd hersteld. De rubbers en sluitsystemen van alle ramen werden nagezien
en afgeregeld. De defecte lift in het Grootseminarie werd hersteld door het vervangen van de
glijschoenen van de liftkooi. De aarding van de hoogspanningscabine moest aangepast
worden. De rioleringen werden gereinigd en de afvoeren van het terras werden geïnspecteerd
via camera-onderzoek. De defecte branddetectie in de kerk van het Grootseminarie werd
hersteld. Er waren nog enkele kleinere herstellingen aan schrijnwerk en aan de sanitaire
installatie. Het dak van de schuur van Ter Doest werd nagezien en waar nodig werden pannen
vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.857,68

35.896,90

297,47

297,47

21.466,00
319,00

-27.560,21

-35.599,43

-21.147,00

0,00

0,00

15.366,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.366,62

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000105
Patrimoniumbeheer molens
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de molens binnen het provinciale beheer onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De restauratie van de Koutermolen in PRNC De Gavers wordt
verdergezet. Het ontwerpdossier voor de restauratie van de Schellemolen wordt door de
externe ontwerper uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de provinciale molens zijn
uitgevoerd. Aan de Sint-Karelsmolen werd vogelwering aangebracht. De restauratiewerken
aan de Koutermolen werden beëindigd. De opdracht voor de restauratie van de Schellemolen
werd aanbesteed en toegewezen. Alle verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

207.437,75

215.218,21

0,00

0,00

331.400,00
0,00

-207.437,75

-215.218,21

-331.400,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000106
Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt het pompgemaal Zuienkerke onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In afwachting van de definitieve toekenning van de restauratiepremie voor de
restauratie van het pompgemaal in Zuienkerke worden voorlopig geen stappen gezet in dit
dossier.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden in 2021 geen werken uitgevoerd aan het pompgemaal Zuienkerke.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

149.180,23
0,00

0,00

0,00

-149.180,23

Financiering
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Prioritaire actie: AC000107
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door de nieuwe COVID-19-golven werden didactische bezoeken en de
teambuilding opnieuw geannuleerd. Er werden alternatieven gezocht voor online
vergaderingen, vormingsmomenten en teamversterkende activiteiten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.449,17

1.950,00

0,00

0,00

17.750,00
0,00

-1.449,17

-1.950,00

-17.750,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000522
Patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het kader van de realisatie van de beleidsdoelstelling ‘de provincie is een top-attractieve
provincie’, en dan in het bijzonder het ondersteunen van de instandhouding van bouwkundig
erfgoed in West-Vlaanderen, wordt onderzocht welke patrimoniale transacties hiertoe kunnen
bijdragen. Zo wordt onder meer de Markeymolen in Lo-Reninge aan de stad worden verkocht,
en worden gelijkaardige scenario’s afgetoetst voor de Schellemolen, de Karelsmolen en de
Steenakkermolen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het onderzoek naar de mogelijkheden tot overdracht van de Karelsmolen, de
Schellemolen en de Steenakkermolen is lopende. Stad Veurne heeft zich bereid verklaard de
Karelsmolen in eigendom te nemen, maar er moet nog duidelijkheid worden gebracht over de
voorwaarden waaronder dit kan gebeuren.

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002
02. De provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Onze provincie heeft een uitstekend socio-economisch rapport. De West-Vlaamse conjunctuurbarometer
van de NBB vertoont een duidelijk opwaartse beweging, een trend die vastgehouden moet worden. WestVlaanderen is de meest geïndustrialiseerde en sterkste landbouwprovincie in Vlaanderen. Versterking van
de industrie, gedragen door kmo’s, is een basispijler van deze doelstelling. De focus wordt gelegd op de 5
economische speerpuntsectoren. Evidenties zijn de mature clusters rond nieuwe materialen (textiel,
kunststoffen), machinebouw & mechatronica en de voedingsindustrie; gesterkt door een krachtige
landbouwsector. Binnen de landbouw zijn de veehouderij en groententeelt prominent aanwezig. De sector
is intensief, in belangrijke mate exportgericht en staat centraal in een sterk agrobusinesscomplex. Dit biedt
kansen én specifieke uitdagingen voor de provinciale werking. De provincie grenst als enige aan de
Noordzee, die een unieke biotoop vormt voor de toekomstgerichte én duurzame Blauwe/Mariene
Economie, met o.m. on-, near- en offshore energie, alsook voor de visserij(-gemeenschap), waarbij ingezet
wordt op verdere verduurzaming en toekomstbestendiging. In de zorgeconomie wordt de brug gemaakt
tussen de maatschappelijke uitdaging voor betaalbare zorg in de vergrijzende samenleving en de
technologische knowhow van de kmo’s en zorginstellingen. De provincie heeft een performant industrieel
weefsel én een dicht handels- en toeristisch weefsel dat mee de kracht en aantrekkelijkheid van haar
steden en gemeenten uitmaakt, maar kleinschaliger is dan elders in Vlaanderen. Verdere versterking van
deze groep ondernemers is een evidente pijler in een duurzaam economisch model. Verder stimuleren van
de duurzame economische ontwikkeling (PPP) past binnen de provinciale werking. De provincie versterkt
haar economische motoren door gefocuste initiatieven in de landbouw, bedrijfswereld, kleinhandel en het
toerisme. Hierbij is de intersectorale en multidisciplinaire aanpak elementair en uniek voor het provinciaal
beleidsniveau door een gedegen terreinkennis, streekwerking en een uitgebreid (inter)nationaal netwerk.
Vanuit haar terreinkennis, netwerk en de bevoegdheden als ruimtebeheerder, is de provincie dé unieke
partner voor het creëren van ruimte en infrastructuur voor ondernemen. Ze ondersteunt ondernemers tot
duurzaam ondernemen in hun omgeving. Voor de landbouwer is toegankelijkheid tot landbouwgrond een
specifieke uitdaging en is de interactie met de omgeving groot door haar groot ruimtebeslag. De perifere
ligging van de provincie, kmo-gekleurde ondernemerscultuur, familiaal gegroeide landbouwbedrijven en
de snel veranderende context vragen om lokale aanspreekpunten, experten en doorgedreven
kennisontwikkeling. De provincie maakt onderdeel uit van dit essentiële kennisnetwerk. Het versterken van
de kennistransfer, innovatiekracht, het broodnodige arbeidspotentieel en de aandacht voor starters,
vergen vooral veldwerk. Om de krachten niet te versnipperen is een geïntegreerde aanpak nodig waarbij
regionale initiatieven steeds ingebed zijn in een breder provinciaal gezichtsveld. Versnippering tegengaan
betekent een duidelijke inhoudelijke focus: de motoren van ondernemend West-Vlaanderen zijn het
voorwerp van de kerndomeinen waarop ingezet wordt (ruimte en infrastructuur, kennis en innovatie,
menselijk kapitaal en ondernemerschap). De provincie ondersteunt ook andere belangrijke actoren binnen
het duurzaam economisch model (kennisinstellingen, opleidingscentra, sociale partners, lokale
besturen,…) en doet dit vanuit haar rol als regisseur, facilitator en kennispartner.
Indicator: Het globaal aantal ondernemers dat gebruik maakt van het aanbod van de provincie inzake
vorming, advies en diensten mbt ondernemen - Streefwaarde (eind 2025): 70.000
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.068.337,73

32.682.453,49

9.643.465,70

9.709.989,37

31.123.629,39
8.862.308,24

-22.424.872,03

-22.972.464,12

-22.261.321,15

6.819.366,48

7.587.872,60

7.115.124,55

595.558,38

438.992,97

1.962.596,29

-6.223.808,10

-7.148.879,63

-5.152.528,26

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000013
2.01 Organiseren van ruimte en infrastructuur om te ondernemen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit haar terreinkennis, netwerk en bevoegdheden als ruimtebeheerder, zet de provincie in op het
creëren van ruimte en infrastructuur om te ondernemen, en dit zowel voor de landbouw in het
buitengebied, voor de visserij, op (boven)lokale bedrijventerreinen, in bedrijfshuisvestingsfaciliteiten
voor starters en groeiers, en in de kernen van onze steden en gemeenten. Hieraan gekoppeld wil de
provincie West-Vlaanderen ook versterkt inzetten op de uitbouw van duurzame logistiek. Naast de
fysieke ruimte vormt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van grond voor de landbouwer, in
het bijzonder voor jonge landbouwers een uitdaging.
Indicator: Jaarlijkse voortgangsrapportering omtrent het aantal sites met infrastructuur voor
ondernemers in (mede-)beheer van de provincie of zijn agentschappen met focus op 20 in 2025 Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Aantal sites met infrastructuur voor ondernemers logistiek en bedrijfshuisvesting: 27, i.c. 7 logistiek
(ILKW, RTW, RTR, ROC Veurne, ROC Diksmuide, LAR, Callicanes), 18 gebouwen voor
startershuisvesting (goed voor 81 ateliers, 89 kantoren en 22 werkplekken) en 2 participaties, m.n.
in de nv BlueBridge Innovatie- en Incubatiecentrum en in de nv Ostend Science Park.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

95.356,67

96.103,53

30.063,53

30.063,53

79.616,13
18.576,13

-65.293,14

-66.040,00

-61.040,00

58.770,40

76.419,18

11.500,00

0,00

0,00

0,00

-58.770,40

-76.419,18

-11.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000108
Investeren in faciliteiten voor ondernemers, starters en specifieke doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het starterscentrum Driebeck te Wingene.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De overeenkomst voor het starterscentrum Driebeck te Wingene werd verder
uitgevoerd en de toelage werd uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00
0,00

-61.000,00

-61.000,00

-61.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000109
Versterkt inzetten op de uitbouw van duurzame logistiek via innovatieve systemen en technieken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Conform de aandeelhoudersovereenkomst wordt de concessievergoeding aan de NV
Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem ingevorderd en wordt er tevens een
werkingstoelage voor de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de concessievergoeding van de NV Internationale Luchthaven
Kortrijk-Wevelgem geïnd. Voor hetzelfde bedrag verleende de Provincie een toelage.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.063,53

30.063,53

18.576,13

30.063,53

30.063,53

18.576,13

0,00

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000111
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van de startershuizen zullen de nodige herstellingswerken
uitgevoerd worden. De noodzakelijke aanpassingen/ herstellingen worden uitgevoerd om te
voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren onderhouds- en herstellingswerken nodig aan het Startershuis te
Brugge. Het automatisch blussysteem van de liftinstallatie werd vervangen. De CV-ketel van
de conciergerie werd hersteld en in het schouwkanaal van de centrale verwarming werd een
nieuwe afvoerbuis geplaatst.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.293,14

5.040,00

0,00

0,00

40,00
0,00

-4.293,14

-5.040,00

-40,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000112
Patrimoniumbeheer startershuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de startershuizen onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de POM en de Provincie
wordt een toelage voorzien voor het provinciaal aandeel in het project "herinrichting Tolhuis
tot Ondernemerscentrum Brugge".

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De investeringstoelage voor de inrichting van het Ondernemingscentrum in
Brugge werd uitbetaald. De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de Startershuizen
zijn uitgevoerd. In het Tolhuis werd de CV- ketel van de conciergerie vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.770,40

76.419,18

0,00

0,00

11.500,00
0,00

-58.770,40

-76.419,18

-11.500,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000014
2.02 Stimuleren van kennisontwikkeling, kennistransfert en innovatie op maat van KMO's en landbouwers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen zet in op acties en projecten die de innovatiekracht van onze WestVlaamse kmo’s en landbouwbedrijven stimuleren en de duurzame ontwikkeling van onze regio
verder ondersteunen. Ze doet dit tenminste in een triple-helix configuratie tussen overheid,
bedrijven en onderzoek. Hiertoe zet de provincie in op de verdere uitbouw van bestaande en nieuwe
kennishubs, zowel op vlak van infrastructuur als werking, met focus op de vijf economische
speerpuntsectoren en de landbouwsector.
Indicator: Aantal onderzoeksgerichte projecten waarin de provincie of zijn agentschappen
participeert - Streefwaarden: 25 (in 2021), 22 (in 2022), 25 (in 2023), 25 (in 2024), en 25 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 108
De POM participeerde in 2021 aan 17 projecten (of 51 indien deelprojecten van een koepelprojecten
meegerekend worden). Enkele voorbeelden van projecten: PROOF, Blue Accelerator, Stoke2gether,
Bumblebee. Inagro participeert in 2021 in 91 extern gefinancierde onderzoeksprojecten of projecten
met een belangrijk onderzoeksluik. De projecten verlopen o.m. via de programma’s van Interreg,
Horizon 2020, Vlaio,…
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.671,00

26.500,00

0,02

0,02

48.500,00
36.000,02

-14.670,98

-26.499,98

-12.499,98

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000118
Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is bedoeld om in deze legislatuur, wanneer nodig, de nodige middelen te voorzien
voor het patrimoniumbeheer van het kasteel ’t Hooghe. Op vandaag is ze zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie was in 2021 zonder voorwerp.

Prioritaire actie: AC000113
Faciliteren van omschakeling naar biologische productie binnen land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naar gelang er ruimte is op de markt, wordt gezocht naar producenten die willen
omschakelen van een gangbare productiemethode naar een biologische. Zij worden voor en
tijdens de omschakeling bijgestaan. De beschikbare marktruimte voor bioproducten wordt
doorlopend gemonitord door een dienstverlener. Is er vraag, dan zoekt deze dienstverlener
bedrijven die willen omschakelen om aan de marktvraag tegemoet te komen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd een opdracht gegund ter opvolging van de marktontwikkelingen en
ondersteuning van eventuele melkveehouders die willen omschakelen naar biolandbouw.
Deze opdracht is meerjarig (tot eind 2024).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

6.500,00

0,00

0,00

28.500,00
0,00

0,00

-6.500,00

-28.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000114
Verbeteren van omgevingsfactoren ter bevordering van de dierengezondheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt projecten die de dierengezondheid bevorderen. Concreet gaat het
om een project dat onderzoek doet naar het spenen van varkens (en manieren om de stress
die dit veroorzaakt bij de dieren te verminderen) en een project rond bedrijfsadvisering
melkvee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.s.m. Dierengezondsheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Inagro werd een nieuw
project uitgewerkt om de dierengezondheid op landbouwbedrijven (specifiek
varkensbedrijven) te verbeteren. Het project 'Bedrijfsadvisering melkvee' loopt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.671,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00
0,00

-9.671,00

-15.000,00

-15.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000115
Ondersteunen van kennistransfer bij aardappelteelt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het proefcentrum voor aardappelteelt (PCA). De Provincie huisvest
een aantal wereldleiders op gebied van aardappelverwerking. Veel van hun grondstoffen
komen uit onze Provincie. Het ondersteunen van deze aardappeltelers gebeurt o.a. door
expertise en praktijkgericht onderzoek via het PCA.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Conform de overeenkomst is de toelage uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000117
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennisontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het kasteel 't Hooghe in Kortrijk wordt via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld
aan Vives. Eveneens te Kortrijk worden een gebouw en grond aan de campus PIH via erfpacht
ter beschikking gesteld aan Howest.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst (campus PIH Kortrijk) heeft een duur van 99 jaar, en
loopt sinds 1995. Omwille van vertraging van de renovatiewerken aan kasteel 't Hooghe (te
wijten aan de aannemer), werd nog geen nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten. In 2021
werd een overheidsopdracht gegund voor de uitvoering van de resterende restauratiewerken
aan het kasteel. Eind 2021 waren deze werken nog niet voltooid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

36.000,02

0,02

0,02

36.000,02

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000015
2.03 Verhogen van de instroom en retentie van menselijk kapitaal in ondernemingen (profit en social profit)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bedrijven hebben nood aan gemotiveerde en bekwame medewerkers die zich snel kunnen
aanpassen aan nieuwe technologieën en aan nieuwe marktsituaties. Een specifieke uitdaging
vormen ook de groep van starters en overnemers en de instroom van jongeren. West-Vlaanderen
kampt daarenboven met een groot tekort aan technisch en technologisch geschoolde werknemers.
De provincie wil ondernemingen ondersteunen in hun zoektocht naar en het behouden van
competente en gemotiveerde medewerkers (werkbaar werk) door in te zetten op het bevorderen
van gekwalificeerde uitstroom, het verhogen van de instroom naar technische jobs en door het
ontwikkelen van een toekomstgericht opleidingsaanbod. Complementair zetten we in op de
duurzame tewerkstelling van kansengroepen en hebben we oog voor de drempels die de toeleiding
naar de arbeidsmarkt bemoeilijken.
Indicator: Jaarlijkse voortgangrapportering over de realisatie van één geïntegreerd opleidingsplan
voor West-Vlaanderen - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in
2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Het opleidingsplan voor West-Vlaanderen bevat o.m. de versterking van de opleidingsinfrastructuur
in West-Vlaanderen, de inzet vanuit het Westhoekpunt op nieuwe projecten rond levenslang leren
en een brede mobilisatiecampagne levenslang leren via het Provinciaal Partnerschap Levenslang
Leren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.227.967,69

2.454.914,89

29.479,57

25.126,53

2.607.209,41
25.062,07

-2.198.488,12

-2.429.788,36

-2.582.147,34

500.000,00

500.000,00

505.000,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

-500.000,00

-505.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000119
Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de behoeften van de lokale economie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt Syntra West zowel qua werking als voor investeringen in nieuwe
infrastructuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de afgesloten subsidieovereenkomst 20202025 tussen de Provincie en Syntra West vzw, de overeenkomst betreffende de financiële
engagementen voor de investeringswerken tussen de Provincie en Syntra West vzw, en de
financiering en waarborg van het lange termijnkrediet aan Syntra West vzw goedgekeurd in
de provincieraad van 23 april 2020.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

752.940,28

752.940,28

0,00

0,00

883.350,53
0,00

-752.940,28

-752.940,28

-883.350,53

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

-500.000,00

-500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000120
Ontwikkelen van initiatieven voor ondernemerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de ontwikkeling van initiatieven voor ondernemerschap zijn overeenkomsten met de
Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw (Junior Techniekacademies) en VLAJO afgesloten. De
Provincie ondersteunt ook initiatieven zoals de Trends Gazellen. Dit verloopt via een
samenwerkingsovereenkomst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie en VLAJO (Vlaamse
Jonge Ondernemingen) West-Vlaanderen zoals goedgekeurd door de provincieraad op 23
april 2020 werd - met respect voor de COVID-19-maatregelen - verder uitgevoerd. De
overeenkomst voor de Junior Techniekacademies werd verder uitgevoerd en de toelage werd
uitbetaald. Trends Gazellen West-Vlaanderen vond plaats op 24 maart 2021. Het Gouden Mes
2021 vond plaats op 27 september 2021. In 2021 werd van 28 juni tot 4 juli de 4de editie van
de Week van de Markt georganiseerd i.s.m. de West-Vlaamse gemeenten, de Onafhankelijke
Orde van West-Vlaamse Marktkramers (OOWVM) en OC West. Hieraan namen 49 gemeenten
van de 52 gemeenten die een wekelijkse markt hebben deel. Er werden 3 in house opdrachten
(het promoten van ondernemerschap, het verder uitbouwen van een succesvolle
technologiecluster in West-Vlaanderen en het promoten van STEM-onderwijs) aan de POM
West-Vlaanderen gegund en uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

125.387,61

218.071,00

59,63

64,46

227.550,00
0,00

-125.327,98

-218.006,54

-227.550,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000121
Faciliteren van starters, overnemers en jongeren in de landbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Starters in de landbouw moeten een aantal barrières overwinnen. Om hen daarbij te helpen
wil de Provincie samen met partners extra aandacht besteden aan deze doelgroep.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind 2020 werd de primaire stakeholderrondgang gefinaliseerd en werden de
resultaten verwerkt in een syntheserapport. Verschillende potentiële pistes werden
aangegeven. In 2022 wordt nagegaan welke pistes beantwoorden aan de vooropgestelde
beleidsdoelstelling.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00

0,00

-20.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000122
Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Landbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden ondersteunen gebeurt d.m.v. van toelagen
aan o.a. "Boeren op een kruispunt", "Werkers" en een aantal projecten. Zo kunnen
landbouwers met zware financiële of familiale problemen terecht bij "Boeren op een
kruispunt" die hen verder begeleidt of doorverwijst. Landbouwers die omwille van sociale
redenen plots geconfronteerd worden met een zwaar arbeidstekort op hun bedrijf kunnen
gebruik maken van "Werkers" om tijdelijke ondersteuning op het bedrijf aan te vragen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Wat betreft de samenwerkingsovereenkomst 'bescherming tegen mestgassen' is
er wegens COVID-19 slechts 1 opleiding doorgegaan. De overeenkomst verliep eind 2021 en
wordt vervangen door een gunning (voor de opleiding) en nieuwe overeenkomsten met de
hulpverleningszones. De toelagen voor 'Boeren op een Kruispunt', en 'Werkers Agrobedrijfshulp' werden uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

73.536,51

83.100,00

0,00

0,00

98.100,00
0,00

-73.536,51

-83.100,00

-98.100,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000123
Onderwijsflankerende initiatieven ifv gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting arbeidsmarkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit flankerend onderwijsbeleid wordt ingezet op 3 prioritaire doelstellingen: het
bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, het versterken link onderwijs – arbeidsmarkt en
het inzetten op innovatie. Alle provinciale initiatieven naar het lager, secundair en
volwasseneneducatie sluiten bij deze doelstellingen aan. Als inrichtende macht voor PTI biedt
de Provincie ondersteuning op beheersmatig vlak (financieel, infrastructuur, dossiervorming,
...)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. de subsidiereglementen voor projecten flankerend onderwijs werden 27
projecten ingediend waarvan 12 financieel ondersteund worden. De lopende projecten
werden opgevolgd. De werking brugfiguren werd i.s.m. Saamo verder uitgebouwd. 4
intervisiegroepen zijn opgestart, er werd vorming aangeboden over anderstaligheid en
verbindend communiceren en een webinar georganiseerd. Binnen het beleid rond
gekwalificeerde uitstroom intensifieerde de Provincie de samenwerking met het Netwerk
Samen Tegen Schooluitval en participeert ze aan het project Upgrade. Onder het thema STEM
rolde Technoboost het STEM-pakket 'Escape from your school' verder uit met een digitaal
event in mei als sluitstuk. I.s.m. het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) werden STEMworkshops opgezet, een West-Vlaams STEM-platform opgericht met alle betrokken actoren
en de website steminwest.vlaanderen gelanceerd. Door de ondersteuning van Provincie, VOKA
en het RTC ontvingen vier West-Vlaamse scholen het Europees STEM-label. I.k.v. het 1e
Festival van de Toekomst Agrotopia werd i.s.m. VIVES en Howest een workshop en educatieve
dag georganiseerd die inspeelt op de toekomst in de landbouw met het verticaal tuinieren en
programmeren als thema's. Klasbakken zette verder in op de nieuwsbrief en realiseerde in
februari een online event met als gastspreker de Vlaamse kinderrechtencommissaris en
workshops. Er werd een Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen opgericht met
als doel promotie, communicatie, afstemming en ondersteuning. Het Provinciaal
Overlegforum Duaal Leren volbracht de decretale opdracht in het inhoudelijk en
administratief afstemmen en opvolgen van de 139 aanvragen nieuwe opleidingen voor het
schooljaar 2022-23. Binnen het project Klasziekaal werden een vorming rond ambtsgeheim
georganiseerd en infosessies gegeven voor scholen en kandidaat-leerkrachten rond tijdelijk
onderwijs aan huis. Er werd ook werk gemaakt van een charter met de ziekenhuizen. Het PTI
werd vanuit de inrichtende macht ondersteund op vlak van financiën, infrastructuur,
personeel en dossiervorming. I.k.v. het Strategisch Plan Geletterdheid vonden twee
activiteiten plaats: een webinar rond digitale geletterdheid en e-inclusie in het kader van
relanceplannen, en een studiedag rond taalondersteuning in het leerplichtonderwijs met extra
aandacht voor (ex-)OKAN-leerlingen. Het Centrum voor Taal en Onderwijs voerde in opdracht
onderzoek uit naar geletterdheidspraktijken in West-Vlaanderen. Nog binnen het Plan
Geletterdheid en naar aanleiding van de relanceplannen van de Vlaamse overheid ‘Vlaamse
veerkracht’ werd een werkgroep opgericht ‘e-inclusie en lokale besturen in West-Vlaanderen’,
met als doel de lokale besturen en organisaties te ondersteunen in initiatieven mogelijk
gemaakt door deze relancemiddelen. I.s.m. de Koning Boudewijnstichting werden 66 scholen
ondersteund voor de optimalisering van de digitale expertise en hun infrastructuur. Binnen
ditzelfde kader werden door het Huis van het Leren Open Leerhuizen opgestart in Brugge,
Kortrijk, Roeselare en Ieper. Het startschot werd gegeven van het West-Vlaams Partnerschap
Levenslang Leren, een initiatief van de Provincie en de POM, TUA West en het Huis van het
Leren. De doelstelling is om van onze provincie dé lerende provincie te maken. De Provincie
ondersteunt het volwassenenonderwijs in de opmaak van de regioscan i.f.v. Edusprong. 2021
was zeker ook voor het onderwijs omwille van Covid-19 geen evident jaar, waardoor de
Provincie rekening houdend met de prioriteiten ook vele initiatieven heeft uitgesteld of
geheroriënteerd.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.231.425,50

1.327.807,51

0,00

0,00

1.313.084,28
0,00

-1.231.425,50

-1.327.807,51

-1.313.084,28

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000124
Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met de ontwikkeling van een beeldwoordenboek in de vorm van een app wordt vakjargon
verduidelijkt voor laagopgeleide anderstaligen. Het systeem maakt invoer van extra talen en
sectoren mogelijk.-

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vertaalapp FACT, onderdeel van het Interregproject AB Réfugiés-Emploi,
werd begin 2021 verder uitgewerkt voor de schoonmaaksector; de metaalsector werd
uitgebreid met technische termen. De vertaalde trefwoorden werden door native speakers
ingelezen in de studio en daarna opgeknipt en hernoemd als individuele bestanden. Er werden
afbeeldingen gezocht. Alle data werden ingevoerd in de backend en eind mei gepubliceerd op
het testplatform. In de loop van de zomer werden de nieuwe data uitgebreid getest met
anderstaligen. De nieuwe module werd op 16 oktober gelanceerd via een persbericht. Dit
werd goed opgepikt door de pers: zowel Radio 2, VRT-Taal als de Krant van West-Vlaanderen
besteedden er aandacht aan. Ondertussen werden er verder nieuwe data ontwikkeld. Alle
woorden uit de tuinbouw, metallurgie en schoonmaak werden vertaald naar het Somalisch en
het Spaans en er werden audio-opnames gemaakt voor beide talen. De uitwerking van
woordenlijsten voor nieuwe sectoren werd opgestart: ‘restaurant’ en ‘verpakking van
voeding’. De Nederlandse termen werden op 21 december ingelezen en zijn klaar voor invoer.
Voor de andere 9 talen van de FACT werden er in het najaar vertaalopdrachten gegund aan
verschillende vertaalbureaus. Er werden illustraties gezocht bij de trefwoorden. Ook technisch
werd de app verder verfijnd: er werden aanpassingen gedaan aan de software zodat het
downloadproces ook in de toekomst (als er nog nieuwe data bijkomen) vlot blijft verlopen. Op
vraag van de gebruikers werd de oefenmodule geoptimaliseerd. De Provincie zette in op
verdere bekendmaking van FACT. Er gebeurde een mailing naar de Centra voor
Volwassenenonderwijs en naar de Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. In de lente waren
er infosessies i.s.m. TRAVI en/of Le Forem/Pôle d’Emploi en VDAB. Hiermee werden ruim 800
mensen met een sleutelrol in het toeleiden van anderstaligen naar de arbeidsmarkt bereikt.
De app werd op 12 oktober voorgesteld in Arras tijdens een evenement van het
Interregproject AB Réfugiés-Social. Op 25 oktober werd de schoonmaakmodule gepresenteerd
op vraag van het OCMW Gent voor hun medewerkers. Op de Provinciale studiedag van de
sectie Onderwijs rond anderstaligheid op 27 oktober was er een stand over de FACT op de
minibeurs. Ook tijdens het evenement van West4Work op 4 november was er een infostand
over de FACT en de tool werd er ook voorgesteld tijdens een workshop. Er werd eind oktober
een nieuwe folder gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren en Quindo maakte 3
sectorspecifieke instructiefilmpjes. Eind december liep er eveneens een digitale
promotiecampagne die zich richtte tot de begeleiders en leerkrachten van anderstaligen en
firma’s actief binnen de tuinbouw, schoonmaak en metallurgie. De effecten van deze acties
zijn duidelijk zichtbaar in de gebruikersstatistieken. De app werd ondertussen meer dan
13.000 keer gedownload. Het project AB Réfugiés-Emploi werd genomineerd voor de
Regiostars Awards, een wedstrijd voor inspirerende projecten die door de EU gefinancierd
worden. Met VDAB werden gesprekken opgestart over de toekomst van de FACT-app na
afloop van het Interregproject.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

37.943,32

57.996,10

29.419,94

25.062,07

50.124,60
25.062,07

-8.523,38

-32.934,03

-25.062,53

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000125
Werktoeleiding "Arbeid en Migratie"
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt en faciliteert initiatieven voor arbeidsmarkttoeleiding van mensen
met een migratie-achtergrond met en van derden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor de ontwikkeling van de FACT (First Aid communication Tool) worden er omwille van het specifieke belang voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt- telkens ook data
aangemaakt in het Pools en Roemeens. Deze data (zowel vertalingen als audiofragmenten)
worden opgeleverd buiten het project AB Réfugié-Emploi zoals omschreven in actie 124. De
website Vamos Vacaturos werd verder onderhouden. Via dit kanaal werden nog interessante
contacten gelegd voor FACT. Er werd onderzocht hoe de website Vreemde Vragen op te
schalen naar Vlaams niveau. Belangrijkste partners in dit onderzoek zijn het Agentschap
Integratie en Inburgering en VDAB. Tijdens de netwerkdag Word Wereldburger werd een
workshop rond arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een migratie-achtergrond
georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.734,47

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00
0,00

-6.734,47

-15.000,00

-15.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
89

Prioritair actieplan: AP000016
2.04 Stimuleren van ondernemingszin en versterken van het ondernemerschap in elke fase van de onderneming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

West-Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk ondernemerschap vanuit veelal
familiaal gegroeide kmo’s en op de (familiale) landbouwbedrijven. Het heeft onze provincie
economisch op de kaart gezet. Het (pre-) starters- , ondernemers- en landbouwlandschap verandert
echter snel. Ondernemers worden geconfronteerd met nieuwe technologieën, nieuwe trends,
nieuwe uitdagingen, strengere milieu-eisen, de globalisering van de markten …Om onze
ondernemers te ondersteunen zet de provincie in op allerlei vormen van coaching, begeleiding en
vorming. Daarnaast wordt via concrete acties en projecten verder gewerkt aan het creëren van een
ondernemende cultuur en het aanscherpen van de ondernemingszin bij diverse doelgroepen.
Indicator: Aantal diensten dat door de provincie West-Vlaanderen of zijn agentschappen wordt
georganiseerd en gefaciliteerd voor de ondernemers, gericht op het versterken van
ondernemerschap en ondernemingszin - Streefwaarden: 15 (in 2021), 15 (in 2022), 15 (in 2023), 15
(in 2024), en 15 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 52
Vanuit de POM werden 36 diensten georganiseerd i.k.v. detailhandel, Business Transformatiion,
Start&Go, internationalisering of FvT-werking. Vanuit Inagro werden, specifiek op
ondernemingschap, 16 diensten georganiseerd (bedrijfsintegratie en landschapskwaliteit,
landbouwverbreding, duurzaam ondernemen, innovatie, bedrijfsbegeleiding, hoogtechnologische
glastuinbouw en stadstuinbouw, bio-economie en circulaire economie).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

370.466,00

415.760,28

2.600,00

0,00

832.541,88
0,00

-367.866,00

-415.760,28

-832.541,88

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000126
Versterken van lokale productie en consumptie van voeding via afstemming vraag en aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert de werking en volgt de acties van 100 % West-Vlaams op (promotie
van de streek- en hoeveproducten in West-Vlaanderen en ondersteunen van de streek- en
hoeveproducenten).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor 100% West-Vlaams werd het jaarplan voor 2021 vastgelegd en werden de
acties conform dit jaarplan uitgevoerd. Van 15 mei - 23 mei 2021 werd de 'Week van de Korte
Keten' georganiseerd. Tijdens de actieweek vonden in West-Vlaanderen een 50-tal activiteiten
en acties plaats bij lokale verkooppunten van 100% West-Vlaams hoeve- en streekproducten
zoals hoevepicknicks, rondleidingen, boerenmarkten, fietszoektochten,... Er kon ook heel wat
gefietst en gewandeld worden langs routes met picknickadresjes en stopplaatsen langs
hoeveproducenten, West-Vlaamse brouwerijen,... Samen met Westtoer ontwikkelde de
Provincie dit jaar twee nieuwe korte keten-fietsroutes in de regio’s Diksmuide en Kortrijk-Zuid.
Binnen het Coronaherstelplan werden gesprekken gevoerd met AVBS (beroepsvereniging voor
de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening) om de afzet van sierteeltproducten te bevorderen.
Dit project zal in 2022 verder uitgewerkt worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

176.199,90

178.500,00

0,00

0,00

162.000,00
0,00

-176.199,90

-178.500,00

-162.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000127
Stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie stimuleert samenwerking binnen de land- en tuinbouw via o.a. het reglement
coöperaties. Het reglement wil een aantal zaken ondersteunen: zich als coöperatie beter in de
markt zetten, een grotere betrokkenheid bij de leden bereiken, coaching van het bestuur,
uitbreiden van het ledenaantal.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen het reglement Coöperaties werd 1 project goedgekeurd. Verder werden
de toelagen horende onder deze actie allen uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

64.214,35

76.751,85

0,00

0,00

195.705,00
0,00

-64.214,35

-76.751,85

-195.705,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000128
Versterken van managementcapaciteiten bij land- en tuinbouwers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Land- en tuinbouwbedrijven worden steeds professioneler. De ondernemers die deze bedrijven
leiden hebben een steeds hoger opleidingsniveau. Om dit te ondersteunen wil de Provincie
samen met partners extra aandacht besteden aan dit thema.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt verder uitgewerkt in de loop van 2022. Zie ook actie 121.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00
0,00

0,00

0,00

-14.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000129
Faciliteren van verbredingsactiviteiten binnen de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verbredingsactiviteiten binnen de land- en tuinbouw worden ondersteunt via het reglement
voor kinderboerderijen en via de samenwerking met het Steunpunt Groene Zorg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelage i.k.v. de subsidieovereenkomst met het Steunpunt Groene Zorg werd
uitbetaald. Verder kregen 6 kinderboerderijen een toelage i.k.v. het provinciaal reglement
kinderboerderijen in West-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

72.633,79

72.633,80

0,00

0,00

72.633,80
0,00

-72.633,79

-72.633,80

-72.633,80

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000130
Ondersteunen van projecten gerelateerd aan de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt diverse projecten in en voor de land- en tuinbouw. Deze actie
voorziet in de mogelijkheid om toekomstige kleinere projecten ten voordele van land- en
tuinbouw te financieren of om van hieruit middelen te herverdelen naar andere acties en
ramingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Hieronder vallen o.a. de acties die specifiek voor het Coronaherstelpan (CHP)
ontwikkeld werden. Voor details wordt doorverwezen naar de rapportering omtrent het CHP.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.107,96

22.559,74

2.600,00

0,00

272.888,19
0,00

-8.507,96

-22.559,74

-272.888,19

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000131
Ontwikkelen en uitvoeren van het actieplan varkenshouderij in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ieder jaar organiseert de Provincie samen met heel wat partners een evenement rond de
varkenshouderij om de sector veerkrachtig en duurzaam te laten evolueren. Dit gebeurt ter
uitvoering van het actieplan varkenshouderij in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van de opmars van COVID-19 in het najaar van 2021 werd de
varkensacademie geannuleerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00

0,00

-20.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000132
Begeleiden van ondernemers ifv duurzaam ondernemen, integratie van SDGs in bedrijfsvisie en -acties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De land- en tuinbouwsector heeft steeds meer aandacht voor maatschappelijke uitdagingen.
De Provincie ondersteunt een aantal initiatieven hiertoe (o.a. rond mestverwerking).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen worden opgevolgd. (1) Het lidmaatschap bij VCM (Vlaams
Coördinatiecentrum Mestverwerking): deze vzw fungeert als netwerkorganisatie,
kenniscentrum en overlegplatform voor alle Vlaamse ketenpartners die betrokken zijn bij
mestbe-/verwerking en de valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest. (2) Een
projecttoelage voor het project ALG-AD van UGent: in dit project wordt onderzocht om
nutriëntoverschotten om te zetten naar veevoedereiwitten, door organisch-biologisch afval en
mest via biovergisting te verwerken tot biogas en digestaat en vervolgens de nutriënten in dit
digestaat te benutten voor productie van eiwitrijke algenbiomassa. (3) Een projecttoelage
voor het project Nitroman aan VCM: Nitroman zet in op de verwerking van de vloeibare
(dunne) fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.310,00

65.314,89

0,00

0,00

95.314,89
0,00

-46.310,00

-65.314,89

-95.314,89

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000017
2.05 Bijdragen tot kwalitatief secundair onderwijs in West-Vlaanderen (PTI)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk is een school die kwaliteitsvolle opleidingen in
een moderne infrastructuur aanbiedt. Op de beide campussen spelen de opleidingen in op de noden
van de arbeidsmarkt. Het gaat zowel om opleidingen die rechtstreeks toeleiden tot deze
arbeidsmarkt als opleidingen die een goeie basis vormen voor verder studies. De campus Techniek
en Design biedt diverse richtingen aan binnen de studiegebieden Elektriciteit, Mechanica en Textiel,
terwijl de campus Wetenschap en Groen zich toelegt op de richtingen binnen de domeinen
Wetenschappen, Biotechniek, Groendecoratie en Plan, Dier en Milieu.
Indicator: Jaarlijkse voortgangsrapportering over het uitwerken en realiseren van een nieuw
Technicum op de campus Techniek en Design - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1
(in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
In 2021 werden alle mijlpalen behaald om in 2022 te kunnen starten met de bouw van het
Technicum, de renovatie van de textielhal en de reconversie van het campuserf. In mei 2021 werd de
architectuuropdracht voor het bouwprogramma gegund. Daaropvolgend werd met het
ontwerpteam in een recordtempo een voorontwerp uitgewerkt met veel aandacht voor duurzaam
en circulair bouwen, ontharding en vergroening, buffering en recuperatie van hemelwater en
uiteraard het welbevinden van leerkrachten en leerlingen. Eind november 2021 werd de
omgevingsaanvraag ingediend.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.121.947,69

9.345.009,31

8.759.681,51

9.433.018,55

9.506.445,26

8.662.245,02

311.070,86

161.435,95

-97.436,49

1.186.343,39

1.544.108,15

3.012.643,50

595.558,38

333.992,97

1.962.596,29

-590.785,01

-1.210.115,18

-1.050.047,21

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000133
Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheer en de opvolging personeelskosten, zijnde loon, vakantiegeld, nascholing,
verplaatsingsvergoedingen, woon-werkverkeer.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De personeelsadministratie en -verloning werden adequaat uitgevoerd. De
nascholingskosten bleven in vergelijking tot andere jaren beperkt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.791.992,54

8.038.295,42

7.283.203,60

7.861.995,15

8.021.789,76

7.266.003,60

70.002,61

-16.505,66

-17.200,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000134
Organiseren van de algemene werking van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De organisatie van onderwijs brengt diverse beheerskosten met zich mee. Dit betreft het
onderhoud van installaties en infrastructuur, schooladministratie, voeren van promotie,
aankoop van brandstoffen, schoonmaak,… alsook de organisatie van het schoolrestaurant.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-pandemie bleef sterk de algemene werking van het PTI
beïnvloeden. Er werd op basis van de risicoanalyse beslist om het halve dag lesregime in 2e en
3e graad aan te houden tot einde schooljaar 2020-2021. In het 1e semester van het schooljaar
2021-2022 werd het reguliere regime opnieuw toegepast. De werving van nieuwe leerlingen
verliep opnieuw grotendeels digitaal (ik-word-pti.be en een online infoavond) in combinatie
met schoolbezoeken op afspraak. Op beide campussen werden nieuwbouw- en
verbouwingsprojecten concreet opgestart (technicum op de campus Techniek & Design en
uitbreiding blok C op de campus Wetenschap & Groen) .
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

287.981,14

362.156,98

478.361,00

1.104.441,84

1.082.650,71

901.841,42

816.460,70

720.493,73

423.480,42

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

80.659,91

32.546,97

0,00

80.659,91

32.546,97

0,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000135
Organiseren van de opleidingen van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het PTI (Provinciaal Technisch Instituut) biedt kwalitatief en innovatief secundair onderwijs
aan op de campussen Wetenschap & Groen en Techniek & Design.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Gedurende maart 2021 vond een ondersteunend inspectiebezoek plaats in het
PTI Kortrijk. De bevindingen van dit onderzoek zijn dat het PTI zeer sterk tegemoet komt aan
de verwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit "innovatieve en lerende
organisatiecultuur". De school initieert veranderingen, is mee met de technologieën van de
verschillende sectoren en een innovatieve schoolcultuur wordt gestimuleerd. Ook "de
cyclische, systematische en betrouwbare evaluatie van de eigen werking" binnen het PTI werd
goed bevonden. De argumentatie hierbij was dat de school op basis van vaststellingen de
inhoud en de methode voor de eigen kwaliteitszorg bepaalt, hier diverse relevante bronnen
voor gebruikt en er belanghebbenden bij betrekt. Als laatste werd er beoordeeld op "de
borging en ontwikkeling van de kwaliteit onderwijsleerpraktijk". Hierover zei men dat het PTI
processen bijstuurt waar nodig, rekening houdt met veranderende contexten, zich
positioneert ten opzichte van vergelijkbare anderen en ook rekening houdt met externe
evaluaties. Bij de laatste 2 verwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit
waarop werd geëvalueerd, werden eveneens groeikansen geformuleerd. Een voorbeeld van
een groeikans is dat de school verdere stappen kan zetten in de groei naar een
kwaliteitscultuur waaraan alle teamleden en de school als organisatie een constructieve
bijdrage leveren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

385.455,08

419.739,98

534.360,00

449.752,82

384.500,00

484.500,00

64.297,74

-35.239,98

-49.860,00

214.757,11

255.945,30

305.480,00

301.446,00

301.446,00

0,00

86.688,89

45.500,70

-305.480,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000136
Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics (Interreg FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Aquaponics is een specifieke techniek voor landbouwproductie dat aquacultuur (kweken van
vissen en in het water levende organismen) combineert met hydrocultuur (kweken van
groenten in een oplossing van voedingsstoffen). Het PTI werkt samen met Vlaamse, Waalse
en Franse partners aan het Interreg project Smart Aquaponics. In het project zullen drie
digitale tools worden ontwikkeld die via een toepassing beschikbaar zijn (smartphone en PC).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Wegens de COVID-19-maatregelen was het voor de partners binnen SmartAquaponics niet evident om elkaar fysiek te ontmoeten in 2021. Daarom werden maandelijks
vergaderingen ingelast opdat de vorderingen binnen elk werkpakket kon opgevolgd worden.
Het PTI, deel uitmakende van werkpakket vijf, kon op haar eigen tempo haar verplichtingen
ten opzichte van dit project bewerkstelligen. D.m.v. tweewekelijkse vergaderingen kon de
vooruitgang van elke partner binnen dit werkpakket opgevolgd worden. Wegens
personeelsproblemen bij één van de partners liep de uitwerking van de cursus, welke dient
aan te sluiten bij de te ontwikkelen app, aanzienlijke vertraging op. Daarnaast kon de Smartapp, het aan te leveren projectresultaat, in 2021 nog niet gerealiseerd worden door
vertragingen binnen andere werkpakketten. Door het aanvragen van een projectverlenging
t.e.m. 30 juni 2022 hopen de projectpartners de doelstellingen van het project alsnog
bereiken. Naast de activiteiten die online plaatsvonden konden in het najaar van 2021 enkele
transnationale evenementen doorgaan. Zo werd op 22 september 2021 een evenement
georganiseerd op het domein van PCG waar het PTI aan deelnam, waarna eveneens op
woensdag 13 oktober 2021 een bezoek aan de aquaponics-installatie van de campus W&G
kon plaatsvinden. Er vond ook een transnationaal evenement plaats in Boulogne-sur-Mer op
28 oktober 2021 waar het PTI actief aan meewerkte maar ter plaatse niet aanwezig was.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60,02

60,02

0,00

6.268,63

7.604,79

0,00

6.208,61

7.544,77

0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000137
Uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt een studie uitgevoerd van de wegen en het rioolstelsel op de site van Wetenschap &
Groen om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de noodzakelijke aanpassingen. Op basis
van de studie zal de prioriteiten voor uitvoeren van werken bepaald worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De omgevingsvergunning voor het totaalontwerp voor de bouw van het
Technicum en de herinrichting van de site is ingediend. Het uitwerken van het
rioleringsontwerp voor de site campus Wetenschap & Groen (Tuinbouwschool) loopt
vertraging op wegens problemen met het studiebureau. De gunning wordt nu voorzien eind
2023.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.543,59

87.577,02

0,00

0,00

11.750,00
0,00

-23.543,59

-87.577,02

-11.750,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000138
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor secundair onderwijs
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het PTI omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van de
gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen op
beide campussen van het Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk werden uitgevoerd. Alle
lopende contracten en de nutsverbruiken werden opgevolgd. Op de campus Techniek &
Design waren diverse ingrepen nodig aan de HVAC installatie. Defecte inbraakdetectoren
werden vervangen. Op de campus Wetenschap & Groen waren er ook diverse ingrepen aan de
HVAC installatie en de waterleiding.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

654.242,13

511.371,00

10.560,11

9.900,00

452.371,00
9.900,00

-643.682,02

-501.471,00

-442.471,00

27.204,22

30.800,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-27.204,22

-30.800,00

-40.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000139
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Techniek & Design
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de campus Techniek & Design van het PTI onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Het gebouwbeheerssysteem dat instaat voor de sturing van de
technische installatie zal worden gemoderniseerd. In het klassenblok wordt de bestaande lift
vervangen en de inbraakdeteectie vernieuwd. In de sporthal worden verschillende lokalen
aangepakt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het PTI campus Techniek en Design werden uitgevoerd.
In het klassenblok werd de lift vernieuwd evenals de omroep- en belinstallatie. De externe
ontwerper voor de oprichting van het Technicum werd aangesteld. Alle verschuldigde
erelonen werden betaald. In de aanloop naar de oprichting van het Technicum werd het
economaat en de serverruimte verhuisd. De sportvloer in de sporthal van de school werd
gereinigd en de belijning werd herschilderd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

289.230,52

301.357,22

0,00

0,00

317.516,00
0,00

-289.230,52

-301.357,22

-317.516,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000140
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - Campus Wetenschap & Groen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de campus Wetenschap & Groen van het PTI onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De hoeve Walle wordt gerenoveerd. Blok C op de campus wordt
uitgebreid. Daarenboven worden er diverse ingrepen voorzien voor het efficiënt beheren en
verduurzamen van de site. Noodzakelijke ingrepen aan de conciërgewoning zijn tevens
voorzien om te voldoen aan wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande werken in het PTI campus Wetenschap & Groen werden
uitgevoerd. Zo werd de brandcentrale in het C-blok vernieuwd. De aannemer voor de
uitbreiding van het blok C werd toegewezen en de werken werden aangevat. Alle
verschuldigde erelonen werden uitbetaald. Het dak van de conciergerie werd gerenoveerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

631.607,95

868.428,61

2.337.897,50

213.452,47

0,00

1.962.596,29

-418.155,48

-868.428,61

-375.301,21

Financiering

Prioritaire actie: AC000141
Patrimoniumbeheer i.f.v. masterplan PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt gewerkt aan de realisatie van het Technicum. Een externe
ontwerper wordt aangesteld voor het ontwerpen en begeleiden ervan.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze werken worden benomen onder de actie AC000139.
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Prioritaire actie: AC000533
Uitvoeren van het Erasmusproject KA229 IMPACT - Projectcode: 2020-1-FR01-KA229-080524_2
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Zes partnerscholen uit Vlaanderen en Frankrijk werken samen aan het project IMPACT.
Algemene, technische en beroepsgerichte opleidingen werken samen om
klimaatsveranderingen te identificeren en na te gaan welke impact deze zullen hebben op hun
persoon en professionele loopbaan. Er zullen verschillende schooluitwisselingen georganiseerd
worden gedurende 2 jaar. de leerlingen zullen in contact staan met elkaar via een educatief
spel die de transversale onderwerpen aan elkaar koppelt. Via Etwinning zullen de klassen in
staat zijn om hun resultaten met elkaar te delen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Gedurende de eerste twee kwartalen van 2021 konden geen uitwisselingen
plaatsvinden tussen de verschillende partnerscholen. Wel werd het contact tussen de
projectcoördinatoren steeds onderhouden d.m.v. virtuele vergaderingen. Om de leerlingen
alsnog te betrekken in het project werden in deze periode twee activiteiten op poten gezet,
zijnde het voorstellen van de school d.m.v. een introductievideo enerzijds en het ontwerpen
van een projectlogo anderzijds. Wegens de versoepelingen die de overheid aankondigde in
september 2021 kwam dit Erasmusproject in een versneld tempo op gang. Zo kon een
driedaagse kick-off meeting georganiseerd worden in het PTI voor de projectcoördinatoren.
Deze eerste startvergadering vond plaats van 15 t.e.m. 17 september 2021 en had als
doelstelling om de praktische aspecten van de nakende mobiliteiten met leerlingen te
bespreken. Gezien in het eerste jaar van het project geen uitwisselingen met leerlingen kon
plaatsvinden dienden de geplande activiteiten op een sneltempo geregeld te worden. Zo werd
beslist om een eerste mobiliteit met leerlingen te laten doorgaan in Hoymille (Frankrijk) van
19 t.e.m. 21 oktober 2021. Ondanks de problemen met de verblijfplaats kan teruggeblikt
worden op een geslaagde mobiliteit voor de leerlingen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.216,78

13.385,91

0,00

0,00

11.385,91
0,00

-2.216,78

-13.385,91

-11.385,91

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000018
2.06 Creëren van nodige randvoorwaarden voor economisch en landbouwbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bouwen aan een ondernemende provincie, gestoeld op de principes van duurzame economische
ontwikkeling, vraagt een actieve betrokkenheid van diensten en verzelfstandigde agentschappen,
met in eerste instantie de POM West-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), Inagro
en TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor Economische Transformatie in WestVlaanderen).
Indicator: Aantal op te volgen beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met Inagro, POM en TUA
West - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3 (in 2024), en 3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3
De opvolging van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met Inagro, POM en TUA West
verliep correct.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.237.928,68

20.344.165,48

148.304,03

148.354,03

18.796.080,46
120.425,00

-20.089.624,65

-20.195.811,45

-18.675.655,46

5.074.252,69

5.467.345,27

3.585.981,05

0,00

105.000,00

0,00

-5.074.252,69

-5.362.345,27

-3.585.981,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000142
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met POM West-Vlaanderen: naast de
betoelaging via de beheersovereenkomst (die resulteert in de jaardotatie), zijn diverse
investeringstoelagen voorzien. Een aantal topics worden verder uitgewerkt met de POM, nl.
cofinanciering autonoom varen, Food Valley, logistieke ontwikkelingen inland terminals
(RTW), investeringstoelage voor Westhoek Impulsplan, duaal leren, Westhoek Impulsplan
(Westmobiel), River Terminal Roeselare en Wielsbeke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de beheersovereenkomst tussen de
provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de
provincieraad op 26 november 2019. Meer gedetailleerde informatie over de acties kan
vernomen worden via de doelstellingenrealisatie van POM West-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.097.609,46

10.177.609,46

0,00

0,00

10.661.663,13
0,00

-10.097.609,46

-10.177.609,46

-10.661.663,13

1.096.000,00

1.427.650,00

2.928.900,00

0,00

0,00

0,00

-1.096.000,00

-1.427.650,00

-2.928.900,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000143
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Inagro vzw: naast de betoelaging via
de beheersovereenkomst (die resulteert in de jaardotatie), zijn diverse project- en
investeringstoelagen voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Inagro voert de samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de
provincieraad op 5 december 2019, uit. Voor de concrete acties wordt verwezen naar de
opvolgingsrapportering van Inagro.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.955.971,53

9.978.679,83

125,00

125,00

7.911.583,33
125,00

-9.955.846,53

-9.978.554,83

-7.911.458,33

3.775.899,79

3.775.899,79

523.275,91

0,00

0,00

0,00

-3.775.899,79

-3.775.899,79

-523.275,91

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000144
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met TUA West
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

TUA West, een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, vervult een
liaisonfunctie en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een triple helix
configuratie. De Provincie voorziet een werkingstoelage voor internationalisering hogescholen
aan TUA West.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Provincie en TUA West, goedgekeurd door de provincieraad op 26 november 2019. Tevens
werd de toelage i.k.v. de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie en TUA West
voor de verdere uitbouw van internationalisering binnen de hogescholen Howest en VIVES
uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

80.000,00

80.000,00

80.000,00

147.929,03

147.929,03

120.000,00

67.929,03

67.929,03

40.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000145
Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De beleidskern economie fungeert als contactpunt voor de provinciale agentschappen
Westtoer, POM West-Vlaanderen, Inagro, TUA West, Vonk en Monumentenwacht WestVlaanderen. De middelen bij deze actie worden voorzien voor de werkingskosten van de
beleidskern economie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De beperkte algemene werkingskosten van de dienst EEIS - Beleidskern
Economie werden op deze actie benomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

585,50

4.100,00

0,00

0,00

4.100,00
0,00

-585,50

-4.100,00

-4.100,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000146
Economische data, studies en analyses, strategische plannen en beleidsaanbevelingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via een studieopdracht wil de Provincie een inschatting maken van het economisch belang
van het agrobusinesscomplex in West-Vlaanderen. In het agrobusinesscomplex zitten alle
bedrijven en sectoren die direct of indirect gerelateerd zijn aan de land- en tuinbouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Na herhaaldelijk aandringen bij de FOD Economie tot levering van de nodige
data om de studie te kunnen afronden werd een brief aan de bevoegde minister gestuurd om
een tussenkomst in dit dossier te vragen. De Universiteit Gent kreeg hierbij als uitvoerende
partij de belofte dat de gegevens aan hen zouden bezorgd worden. Ondanks verder
aandringen, blijft een protocol tussen UGent en de FOD Economie verder uit. Er zijn nog uit te
klaren issues tussen de juristen van de betrokken organisaties.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

18.300,00
0,00

0,00

0,00

-18.300,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000147
Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Onder meer via studieopdrachten, ontwikkelt de Provincie een geïntegreerd
begeleidingssysteem voor duurzame landbouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen werden uitbetaald (Boerenlandschap, ILVO - Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). Verder leverde het reglement voor subsidiëring
van de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven 123
aanvragen op, waarvan er 113 werden goedgekeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

65.728,19

65.742,19

0,00

0,00

67.400,00
0,00

-65.728,19

-65.742,19

-67.400,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000148
Vergroten van het draagvlak voor land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De afstand tussen maatschappij en de hedendaagse, internationaal competitieve landbouw is
groot. In een poging om hier dialoog tot stand te brengen ondersteunt de Provincie
verschillende initiatieven die de kloof trachten te dichten (o.a. via reglement en via Vlaams
infocentrum land- en tuinbouw (VILT), Plattelandsklassen, ...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen werden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.034,00

38.034,00

0,00

0,00

53.034,00
0,00

-38.034,00

-38.034,00

-53.034,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000149
Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De heraanleg van de personeelsparking vormt het sluitstuk van het Masterplan Inagro dat in
2014 opgestart werd. De precieze beveiligingsmaatregelen worden nog uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ontwerp is aangepast waardoor een nieuwe aanvraag voor de
omgevingsvergunning ingediend werd. De planning werd aangepast waardoor men in het
najaar 2022, hetzij in het voorjaar van 2023 van start zal kunnen gaan met de werken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.199,50

32.199,50

0,00

0,00

122.500,00
0,00

-7.199,50

-32.199,50

-122.500,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000150
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van Inagro zullen de nodige herstellingswerken uitgevoerd
worden. De noodzakelijke aanpassingen/ herstellingen worden uitgevoerd om te voldoen aan
de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verschuldigde vergoedingen werden betaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

250,00

300,00

300,00

250,00

300,00

300,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000151
Patrimoniale verwerving voor Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is bedoeld om in deze legislatuur, wanneer nodig, de nodige middelen te voorzien
voor patrimoniale verwervingen voor Inagro. Op vandaag is ze zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het opstalrecht betreffende de stal gelegen aan Inagro werd vroegtijdig
beëindigd. De Provincie was contractueel verplicht de geschatte restwaarde te vergoeden aan
de opstalhouder. Daarnaast werd een ruil gerealiseerd. Tot slot werd ook een aanpassing van
de opstalovereenkomst voor de biohoeve goedgekeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

190.788,00

198.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

-190.788,00

-93.000,00

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000152
Patrimoniumbeheer Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Inagro onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in Inagro werden uitgevoerd. De
CV-installatie in de nieuwe conciergewoning bij de biohoeve werd geoptimaliseerd. Met de
afrekening van de erelonen werd dit project voor een nieuwe conciergewoning bij de biohoeve
afgesloten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.365,40

33.595,98

0,00

0,00

11.305,14
0,00

-4.365,40

-33.595,98

-11.305,14

Financiering
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Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003
03. De provincie West-Vlaanderen is planner en inrichter van de fysieke ruimte
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heeft vele sleutels en instrumenten in handen om bij te dragen aan de kwaliteit en de
aantrekkelijkheid van de fysieke ruimte (mobiliteit, waterlopen, provinciale domeinen, groene assen,
landschapszorg bij derden, inschakeling van regionale en stad-landschappen als uitvoeringsagentschap,
…). Als planner is dat op het vlak van visievorming (ruimtelijke planning (RUP), …) en als inrichter situeert
zich dat voornamelijk op het vlak van concrete initiatieven en realisaties op het terrein die doorgaans zeer
zichtbaar en bruikbaar zijn voor de West-Vlaming (een functioneel fietspad, een recreatieve verbinding,
een nieuw provinciedomein, een gecontroleerd overstromingsgebied, waterbevoorrading voor de
landbouw,… ). Als dusdanig profileert de provincie zich – mede geschraagd vanuit de eerstelijnswerking
van de streekwerking – als een erg performante speler op het terrein met concrete en geapprecieerde
impact in de leefwereld van mensen.vAls planner en inrichter van de fysieke ruimte zet de provincie een
aantal – historisch of recent – verworven rollen voor het provinciebestuur in de verf, waar de meerwaarde
van ons bestuur niet ter discussie staat: 1. mobiliteitskwesties met een duidelijk bovenlokale component;
2. onze rol als waterloopbeheerder en steeds meer als waterbevoorrader; 3. de provincie als aanbieder
van een bovenlokaal netwerk van gebieden en assen voor zachte recreatie in een groene omgeving; 4. het
werken rond kwaliteiten van het buitengebied die aan de lokale of de Vlaamse aandacht dreigen te
ontsnappen; 5. creatie van natuurverbindingen; 6. de lokaal participatieve aanpak waarmee realisaties
begeleid worden; 7. 'ontzorgende’ werking richting kleinere landelijke steden en gemeenten met
beperktere bestuurs- of investeringskracht en 8. verlener van omgevingsvergunningen. Deze
beleidsdoelstelling bevat kapstokken voor de meeste technische diensten (groendienst, mobiliteit,
waterlopen) maar ook voor ruimtelijke planning, de streekwerking, Minawa en Westtoer. Maar focust ook
zeer sterk op de interdienstelijke samenwerking bij complexere projecten of projecten van bovenlokale
schaal. Daarbij treedt de provincie vaak ook op als trekker in een interbestuurlijke context of als verbinder
van allerlei actoren in het buitengebied. Een sterkte is dat we beschikken over heel wat instrumenten en
capaciteit waardoor de lijn integraal doorgetrokken kan worden van plan tot uitvoering op het terrein. Bij
voorkeur worden de projecten opgehangen aan een provinciedomein of zijn ze ingebed in een focusgebied
waar de provincie via meervoudige sectorale aanknopingspunten op het terrein aanwezig is: de Zwinregio,
het landschapspark Bulskampveld, het Kanaalpark Bossuit-Kortrijk-Gavers, de driehoek KezelbergrouteStroroute-Heulebeek, de verbinding Ijzerboomgaard-Frontzate-Koolfhofput.
Indicator: Per regio een nieuw door de provincie multifunctioneel gepland en ingericht gebied met een
provinciale beleidsfunctie (water, natuur, landschap…) en een benutting door het publiek - Streefwaarde
(eind 2025): 5
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.780.748,79

12.522.214,03

1.020.741,51

942.021,59

14.811.354,66
895.557,45

-10.760.007,28

-11.580.192,44

-13.915.797,21

8.598.683,09

13.919.656,71

13.365.830,75

2.456.803,02

4.210.285,11

4.293.761,00

-6.141.880,07

-9.709.371,60

-9.072.069,75

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritair actieplan: AP000020
3.01 Werken aan gebiedsplanning voor concreet afgelijnde gebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) vormt de basis voor de opmaak
van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zorgen voor een
bestemmingswijziging of aanpassing in een afgelijnd gebied. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen
dienen te voldoen aan decretale vereisten zoals de opmaak van een milieu-effectenrapport. In
sommige gevallen moet er ook een veiligheidsrapport en/of een mobiliteitseffectenrapport worden
opgemaakt. Ook vanuit de maatschappelijke inbreng kunnen er vragen zijn zoals bv de opmaak van
landbouweffectenrapport. De geselecteerde strategische projectgebieden worden afzonderlijk
vermeld. Het gaat om gebieden die qua schaal en complexiteit en qua integrale visievorming en
overleg veel meer middelen en tijdsinvestering vergen. Het PRS-WV vormt ook de basis om
gemeentelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen te adviseren. Daarnaast wordt er
ook gewerkt aan gebiedsvisies, die een basis vormen voor verdere concrete acties waarbij een
bestemmingswijziging niet nodig is. De opmaak van masterplannen, het werken met ontwerpend
onderzoek en specifieke onderzoeken in een gebied, kunnen de gebiedsplanning ondersteunen.
Indicator: Gecombineerd aantal lopende planningsprocessen en adviesdossier per jaar Streefwaarden: 170 (in 2021), 190 (in 2022), 190 (in 2023), 200 (in 2024), en 170 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 121
Er werden 114 gemeentelijke dossiers geadviseerd. Dit is zelfs 13 minder dan in 2020. Zowel in 2020
en 2021 speelt de COVID-19-pandemie hierin een rol. De vaststelling is ook dat gemeenten minder
geneigd zijn om over te gaan tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen gelet op de
uitgebreidere procedure die moet gevolgd worden. Vanuit de Provincie werden wel 7 provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen definitief afgerond.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

659.950,65

783.482,81

96.060,34

160.609,39

1.959.350,00
139.866,70

-563.890,31

-622.873,42

-1.819.483,30

0,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.400.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000153
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...). Bijkomend worden officiële publicaties van
openbare onderzoeken voorzien, infomomenten georganiseerd en betoelaging van de VRP
(Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning) voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vooropgestelde procedures zijn gebeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.038,95

44.969,30

0,00

0,00

44.955,00
0,00

-38.038,95

-44.969,30

-44.955,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000154
Beheren van middelen voor planschade en planbaten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De middelen worden voorzien om mogelijke planschade/planbaten te betalen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bij de budgetwijziging december 2021 werd de planbaten vanuit 2020
overgeheveld naar actie 54, uitbreiding van De Gavers in uitvoering PRUP (638.000 euro)
conform de afwegingscriteria.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

742,69

742,69

1.260.000,00
0,00

742,69

742,69

-1.260.000,00

0,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.400.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000155
Verzorgen van de werking van de Procoro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg PROCORO, komt gemiddeld 10
keer per jaar samen ter uitvoering van de decretaal bepaalde adviserende taken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De PROCORO is 11 keer bijeengekomen en bracht 1 dag bezoek aan de militaire
basis van Koksijde en Veurne.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.956,75

20.400,00

0,00

0,00

20.400,00
0,00

-11.956,75

-20.400,00

-20.400,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000156
Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,…) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan WestVlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ter uitvoering van het provinciaal beleid ruimtelijke ordening, worden provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen (PRUP) opgemaakt. Elk PRUP ondergaat het decretaal bepaalde proces
(startnota met publieke raadpleging, scopingnota, voorontwerp, ontwerp met openbaar
onderzoek en definitieve vaststelling).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden 7 provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen (PRUP) definitief
vastgesteld in 2021 (Jeugdverblijf De Horizon Bredene, Camping Ter Hoeve De Panne,
regionaal bedrijventerrein Hille Noord, Bedrijventerrein Menen en Wervik, omleidingsweg
Anzegem, Kleiput Egem, 't Roosleen Staden). Er werd 1 PRUP (Sadef Hooglede Gits) uitgesteld
voor definitieve vaststelling en 1 PRUP voorlopig vastgesteld (Zilveren Spoor Wevelgem).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

572.973,41

665.113,51

62.857,14

120.000,00

355.995,00
100.000,00

-510.116,27

-545.113,51

-255.995,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000157
Ontwikkelen van een beleid ter versterking van de kleinstedelijke centra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In West-Vlaanderen zijn 10 kleinstedelijke bepaald: Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide,
Blankenberge, Torhout, Tielt, Knokke-Heist, Waregem en Menen. Voor deze kleinstedelijke
centra en voor 4 gemeenten die ook een verzorgende rol opnemen (Oostkamp, Harelbeke,
Koksijde en Izegem) wordt binnen deze actie voorzien in impulsen voor deze legislatuur. Dit
beleid wordt opgestart in 2020 via de opmaak van een beleidskader met uitvoering in de
volgende legislatuurjaren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op de vier gedefinieerde domeinen (Innovatieve Woonvormen, Detailhandel,
Mobiliteit en Multifunctioneel groen) is vooruitgang geboekt. 7 dossiers innovatieve
woonvormen met een architectuurcomponent stappen in een wedstrijdformule. Dit dossier
werd voorgelegd aan deputatie en provincieraad in december 2021. 2 dossiers waarbij
externe expertise op vlak van juridische, fiscale aspecten nodig is (Veurne, Knokke-Heist)
worden verder voorbereid. Rond de stationsgebouwen werden lokale besturen via een door
POM aangestelde consultant verder begeleid in hun zoektocht samen met NMBS naar een
gepaste invulling van de stationsgebouwen. Er werd verder ook met NMBS rond de tafel
gezeten én met de sociale partners. Op vlak van detailhandel werd verder gewerkt aan de 3
opgestarte detailhandelsplannen, werd ook een akkoord bereikt met 2 nieuwe kleine steden
om op te starten in 2022 en werd ook een nieuw dossier bij EFRO ingediend, DAKS, voor die
kleine steden die wilden instappen. Op vlak van Multifunctioneel groen werd de
inventarisatiefase in 2021 voor de 14 kleine steden afgerond.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

0,00

0,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000158
Oproep, selectie en begeleiding van Winvormprojecten en het aanreiken en ondersteunen van inspirerende
voorbeelden van ruimtelijke projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) heeft tot doel bij te dragen tot meer ruimtelijke
kwaliteit in de Provincie West-Vlaanderen. Oproep WinVorm is de selectieprocedure, volgens
de principes van een architectuurwedstrijd, die de West-Vlaamse publieke overheden
ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten.
Bijkomend worden Winvormlezingen en de Kwaliteitskamer georganiseerd. WinVorm is
gebaseerd op een samenwerkingsprotocol 2020-2025 tussen de WinVormpartners, zijnde de
Provincie, WVI, Leiedal, VLM en de Vlaamse Bouwmeester.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De wedstrijdprocedure werd doorlopen en ontwerpers zijn aangesteld voor de 5
projecten. Voor Zonnebeke en Ledegem loopt de procedure nog.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.981,54

53.000,00

32.460,51

39.866,70

53.000,00
39.866,70

-4.521,03

-13.133,30

-13.133,30

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000021
3.02 Werken aan thematische of geïntegreerde richtinggevende (ruimtelijke) kaders voor nieuwe ontwikkelingen in de
fysieke ruimte
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er zijn nieuwe ruimtelijke uitdagingen. Deze nieuwe uitdagingen dienen vervat te zitten in een lange
provinciale termijnvisie. Hiertoe wordt een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen opgemaakt. Dit zal
het PRS-WV vervangen. Hieruit zullen keuzes worden gemaakt waar de provincie wil op inzetten.
Gelet op de snelle evoluties en uitdagingen in energie en in het bijzonder de windmolens, de
uitdaging om de bestaande ruimte optimaler te benutten door verdichting, de schaalvergroting van
gebouwen in het landschap, maakt dat er reeds initiatieven hierover genomen zijn.
Indicator: Jaarlijks voortgangsrapport i.v.m. de opmaak en uitvoering van Beleidsplan Ruimte WestVlaanderen - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Een conceptnota krijgt in 2021 vorm. Eind 2021 worden de besprekingen binnen de deputatie
aangevat om tot een goedkeuring te komen van de conceptnota.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.924,25

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00
0,00

-25.924,25

-100.000,00

-60.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000159
Het opmaken van een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincieraad besliste in september 2018 een beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op te
maken. Het beleidsplan vertrekt vanuit aan aantal ruimtelijke uitdagingen die vertaald
worden in beleidsdoelstellingen en - kaders.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op basis van een voorontwerp conceptnota werd verder overlegd met de
provinciale diensten. De nota werd ook afgetoetst in de verenigde commissie provincieraad.
Een ontwerp conceptnota ligt in de deputatie, waar de besprekingen nog lopende zijn.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.924,25

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00
0,00

-25.924,25

-100.000,00

-60.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000022
3.03 Ontwikkelen van een performant beheer voor het bovenlokaal netwerk (gebieden en assen) voor zachte recreatie in
een natuurlijke omgeving (paden, bermen, signalisatie, kleine landschapselementen, e.a.), met bijzondere aandacht voor het
ontzorgen van kleine landelijke gemeenten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op vandaag ondersteunt het provinciebestuur derde partijen bij het beheer van bovenlokale
recreatieve en landschappelijke infrastructuur (i.f.v. wandelen en fietsen). De samenwerkingen in dit
verband zijn ad hoc. De gebiedsgerichte noodzaak van dit soort ondersteuning dient onderzocht te
worden, evenals de nood om personeelsmatig één en ander te coördineren.
Indicator: Aantal kilometer pad waarvoor met derden een kwalitatief beheer van alle infrastructuur
in samenwerking wordt opgezet - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3 (in 2024), en
3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 10
De vooropgestelde streefwaarde werd ruimschoots behaald. Het beleidskader voor participaties in
beheerstaken van derden wordt momenteel herbekeken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.716,51

7.429,07

0,00

0,00

66.305,00
0,00

-20.716,51

-7.429,07

-66.305,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000160
Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zachtrecreatieve verbindingen en
ecologisch groenonderhoud
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur participeert in een aantal groenbeheerstaken van lokale besturen vanuit
bovenlokale doelstellingen die kaderen in het realiseren van natuurverbinding en het
ecologisch beheer van - delen van - het bovenlokaal recreatieve netwerk.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op betreffende actie wordt in 2021 één participatie in groenbeheerstaken
georganiseerd (wegens afgesloten als meerjarige overeenkomst medio 2020). Het betreft de
samenwerking met de Oostkustpolder (beheer van dijklichamen). In 2021 werd ook beslist om
binnen deze lopende samenwerking de scoop van de participatie uit te breiden met het
bomenbeheer op deze dijklichamen. Het geheel van praktische afspraken en daaraan
verbonden financiële transacties werd uitgevoerd. De historische participaties in
groenbeheerstaken van andere besturen blijven op halt. De opdracht om te onderzoeken op
welke thema's en op welke manieren er een objectiever en financieel-juridisch correcter
participatie kan opgezet worden, ligt nog steeds op tafel.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.716,51

7.429,07

0,00

0,00

66.305,00
0,00

-20.716,51

-7.429,07

-66.305,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000023
3.04 Realiseren van een bovenlokaal netwerk voor functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie wil werken aan een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in West-Vlaanderen. Dit is
noodzakelijk voor het vrijwaren van de leefbaarheid en vanuit milieu-en klimaatoverwegingen.
Maar duurzame mobiliteit is ook een sociaaleconomische noodzaak. Om West-Vlaamse bedrijven
bereikbaar te houden en om de provincie aantrekkelijk te houden voor investeerders en jonge
actieven is een leefbare en efficiënte mobiliteit nodig. Dit actieplan heeft als output de aanleg van
fietspaden en fietsinfrastructuur op het netwerk en het realiseren en visualiseren van
fietssnelwegen. Op die manier wordt bijgedragen aan de doelstelling van de provincie om een
trekkersrol op te nemen bij het inrichten van de fysieke ruimte van West-Vlaanderen. Door de
geleidelijke realisatie van een robuust netwerk fietsmobiliteit over op korte en middellange afstand,
neemt de druk op de leefomgeving af en wordt een meer duurzame bereikbaarheid gegarandeerd.
Indicator: Minimaal aantal kilometers fietsroutes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
beveiligen volgens de normen van het Vademecum Fiets - Streefwaarden: 15 (in 2021), 15 (in 2022),
15 (in 2023), 15 (in 2024), en 15 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 39
In 2021 werden 12 bovenlokale functionele fietsroutenetwerken-projecten gegund samen goed voor
39.070 m fietspad. Daarbij waren 3 projecten waar de gunning voorzien was in 2020, maar die
enkele maanden vertraging opliepen door de COVID-19-beperking waardoor ze effectief pas in 2021
gegund werden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.066.128,45

6.369.788,03

2.170.978,28

3.347.808,29

7.118.750,00
3.472.425,00

-1.895.150,17

-3.021.979,74

-3.646.325,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000161
vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten (inclusief inhaalbeweging)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het fietsfonds ondersteunt gemeentebesturen van de Provincie West-Vlaanderen die een
fietspad aanleggen op de gemeentewegen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit jaar werden 9 gunningen binnen het fietsfonds vastgelegd, nl. de
Pittemstraat te Meulebeke, de Slijpensesteenweg te Middelkerke, de Rousdammestraat F35
te Diksmuide, de Torhoutstraat te Kortemark, de Rozeveldstraat te Torhout, de Scherpestraat
te Beernem, de Groenestraat te Zedelgem, de Kortemarkstraat te Torhout en de
Ardooisesteenweg te Roeselare. Voor 5 gunningen is de aanbesteding lopende (Koekelare,
Waregem-Deerlijk, Oostkamp, Ruiselede en De Haan).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.112.417,84

4.798.276,40

1.770.017,26

2.765.907,38

6.366.750,00
3.183.375,00

-1.342.400,58

-2.032.369,02

-3.183.375,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000162
Uitvoeren van technisch ondersteunend onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Afhankelijk van de voorgang van bouwdossiers wordt milieuhygiënisch grondonderzoek,
archeologisch onderzoek, stabiliteitsonderzoek,… uitgevoerd i.k.v. bovenlokaal netwerk voor
functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Quasi wekelijks worden opmetingen uitgevoerd, grondonderzoeken,
sloopopvolging en opmaak van archeologienota's i.f.v. de samenstelling van de dossiers voor
de omgevingsvergunningen. Dit gebeurt ook op afroep in functie van de voortgang van de
voorbereiding van de bouwdossiers.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

103.804,81

370.556,85

0,00

0,00

173.900,00
0,00

-103.804,81

-370.556,85

-173.900,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000163
Fietsontsluiting bedrijventerreinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt advies gegeven en voorbereidend onderzoek gedaan i.f.v. mogelijke realisaties op
het terrein vanaf 2022 betreffende de fietsontsluiting van bedrijventerreinen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het voorafgaand onderzoek is lopende i.f.v. geplande infrastructurele werken
voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen vanaf 2022. Binnen het overleg tussen de
Provincie en de Intercommunales worden de mogelijkheden onderzocht voor synergie met de
inzet van de streekfondsen.

Prioritaire actie: AC000164
Realiseren van fietssnelwegen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De nodige voorbereiding en realisaties betreffende fietssnelwegen worden voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitgaven voor de infrastructuurwerken voor de F39 Gistel zijn afgerond. Voor
de F32 in Torhout wordt nog een klein budget voorzien voor de eindafrekening. Het RUP F7 is
in opmaak en hieraan wordt verder gewerkt. De aanbesteding is reeds lopende voor F6 te
Oostkamp. De omgevingsvergunning voor de F372 te Ieper is ingediend en werd goedgekeurd
door de minister. Echter is hiertegen beroep aangetekend. Het is moeilijk in te schatten welke
vertraging het project hierdoor zal oplopen. Ook voor de F45 te Avelgem zijn reeds grote
stappen gezet. Het voorontwerp en de conceptnota zijn afgewerkt. Momenteel wordt een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd die bepalend zal zijn voor de eventuele uitvoering.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

849.905,80

1.200.954,78

400.961,02

581.900,91

578.100,00
289.050,00

-448.944,78

-619.053,87

-289.050,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000024
3.05 Inrichten en onderhouden van een klimaatrobuust watersysteem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Dit actieplan betreft in de eerste plaats het bestaande rollend meerjarenprogramma van de dienst
Waterlopen met betrekking tot de realisatie van multifunctionele gecontroleerde
overstromingsgebieden. Hier komen nieuwe uitdagingen bij kijken ten gevolge van de
klimaatwijziging, de complexiteit van de projecten, de interdienstelijke samenwerking (Waterlopen,
Gebiedswerking, COOP, natuur-en landschap, Vergunningen, Inagro). Daarnaast is het onderhoud
van de waterlopen tweede categorie bij wet toegeschreven aan de Provincie. Het is bij uitstek een
grondgebonden bevoegdheid. Het jaarlijkse onderhoud is cruciaal om de waterlopen in goede staat
te houden. Concreet houdt dit de jaarlijkse maaiwerken in maar ook slibruimen, bestrijden van
exoten en herstel van oevers. Ook hier komen nieuwe uitdagingen bij kijken, zoals het onderhoud
van de 1-meterstrook. Bij zowel inrichting en onderhoud van het waterlopenstelstel moeten we voor
ogen houden dat de klimaatwijziging een belangrijke impact heeft en zal hebben op het
functioneren van het waterlopensysteem. Het verder evolueren naar een klimaatrobuust systeem is
een belangrijk uitgangspunt.
Indicator: Maximale aantal getroffen woningen per jaar, die schade door waterlast krijgen als
gevolg van overstromigen uit waterlopen - Streefwaarden: 50 (in 2021), 50 (in 2022), 50 (in 2023),
50 (in 2024), en 50 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: Behaald
De wateroverlastproblemen die zich in het IJzerbekken voor deden eind november, begin december
gaven aanleiding tot grote gebieden die onder water stonden. De dorpskern van Roesbrugge –
Poperinge werd getroffen met 8 huizen die water binnen kregen, ten gevolge van water afkomstig
uit de bevaarbare waterloop De IJzer. Ook verder stroomafwaarts gelegen dorpskernen als Stavele
en Fintele werden bedreigd maar zonder grote overlast in huizen. Op andere plaatsen gaf het teveel
aan water op korte tijd aanleiding tot het onder water zetten van kelders en garages (vb. De Panne)
omdat het water naar de laagst gelegen delen stroomt, vooraleer het zijn weg vindt naar een gracht
of waterloop.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.185.429,44

8.109.358,00

150.030,00

30,00

8.109.358,00
30,00

-8.035.399,44

-8.109.328,00

-8.109.328,00

4.024.906,20

5.312.757,30

3.307.542,00

281.793,93

847.704,84

556.136,00

-3.743.112,27

-4.465.052,46

-2.751.406,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000165
Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks worden 2310 km waterlopen 2e categorie buiten polder onderhouden. Dit houdt in:
het uitmaaien van bodem- en taludvegetatie om de normale doorstroming te waarborgen,
plaatselijke ruimingswerken, plaatsen van debietbegrenzende schuiven, het periodiek ruimen
van bufferbekkens en slibvangen en herstellingswerken aan de oevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De reguliere onderhoudswerken zoals maaien van de bodem- en oevervegetatie
(i.e. reiten) zijn uitgevoerd. Net zoals de voorziene buitengewone onderhoudswerken zoals
oeverherstel, terug in open profiel brengen van waterlopen,…
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.232.034,66

4.221.837,00

150.000,00

0,00

4.376.237,00
0,00

-4.082.034,66

-4.221.837,00

-4.376.237,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000166
Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het terugbetalen van de jaarlijks onderhoudskosten van 1343 km waterlopen 2e categorie
binnen polder betreft het uitmaaien van bodem- en taludvegetatie om de normale
doorstroming te waarborgen, plaatselijke ruimingswerken, plaatsen van debietsbegrenzende
schuiven, het periodiek ruimen van bufferbekkens en slibvangen en herstellingswerken aan de
oevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De reguliere onderhoudswerken zoals maaien van de bodem- en oevervegetatie
(i.e. reiten) in de polders zijn uitgevoerd. Net zoals de voorziene buitengewone
onderhoudswerken zoals oeverherstel, terug in open profiel brengen van waterlopen,… De
terugvordering van de kosten door de Polders is gebeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.253.362,01

3.219.600,00

0,00

0,00

2.875.600,00
0,00

-3.253.362,01

-3.219.600,00

-2.875.600,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000167
Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van het provinciaal subsidiereglement inzake verbeteringswerken aan
onbevaarbare waterlopen van de 2e categorie van 16 januari 1992, kunnen gemeenten,
andere openbare besturen (oa. polders) en intercommunale verenigingen betoelaagd worden
ten belopen van 20% van de uitgaven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen te subsidiëren dossiers ingediend. De polders zetten meer in op
andere projectoproepen uit Vlaanderen, b.v. Water-Land-Schap.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.077,79

18.800,00

0,00

0,00

18.800,00
0,00

-6.077,79

-18.800,00

-18.800,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000168
Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via 8 regionale comités wordt in 64 gemeenten en 6 polderbesturen de bestrijding van ratten
en exoten ondersteund en gecoördineerd. De comités komen 2x per jaar samen om de
bestrijding van de bruine rat, muskusrat, exotische ganzen (Canadese gans, Nijlgans),
exotische planten (reuzenberenklauw, Braziliaanse waternavel, reuzenbalsemien,
waterteunisbloed en parelvederkruid) te bespreken. Eenmaal per jaar lichten die 8 comités
hun werking toe op de provinciale adviescommissie voor ratten- en exotenbestrijding. Daar
wordt hun werking beoordeeld en gebeurt ook de verdeling van de financiële middelen per
comité.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het begin van het jaar zijn er enkele regionale comités kunnen doorgaan waar
de resultaten van de vangsten en bestrijding werden besproken. Op het einde van het jaar is
de overkoepelende provinciale vergadering door gegaan in de raadszaal. Daar werd de
werking van de 8 regionale comités besproken, werd er overlegd over de aanpak van de
komende bestrijding en werden de werkingsmiddelen verdeeld.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

201.455,86

241.700,00

0,00

0,00

250.000,00
0,00

-201.455,86

-241.700,00

-250.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000169
Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Waar relatief kleine, snel te realiseren maatregelen geen afdoende oplossing zijn voor de
uitdagingen van het klimaatrobuust integraal waterbeheer is de aanleg van een
multifunctioneel gecontroleerd overstromingsgebied noodzakelijk. Deze investeringswerken
zijn opgenomen in het rollend meerjarenprogramma 20-25 en weergegeven in de brochure
van de dienst Waterlopen, uitgedeeld en voorgesteld op de 1e commissie van 16/01/20 aan
alle Provincieraadsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten op de Kwakkelbeek in Lichtervelde, Steenbeek in Houthulst,
Speibeek en Binnenbeek in Dentergem, Moubeek in Zedelgem zijn afgewerkt. Het project op
de Noordlaan in Torhout is op enkele details na afgerond. De projecten op de Ringbeek in
Wingene (Ter Vloed), Roobeek in Ardooie zijn in uitvoering.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.517.964,83

1.685.329,78

0,00

0,00

839.970,71
0,00

-1.517.964,83

-1.685.329,78

-839.970,71

Financiering

Prioritaire actie: AC000170
Uitvoering droogte actieplan
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het droogte-actieplan focust in de eerste plaats op een publiek-private samenwerking om
maatregelen te nemen die bijdragen tot de provinciale doelen rond integraal waterbeheer
(wateroverlastbestrijding, ecologische inrichting) én die een oplossing bieden voor de
droogteproblemen waar de private partner mee te maken krijgt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van de eerste reeks projecten(publiek-private samenwerking) zijn de ontwerpen
voor 2 dossiers klaar en is de omgevingsvergunning binnen, voor 2 andere is er bijkomend
archeologisch onderzoek nodig. Voor de tweede reeks dossiers is het voorontwerp klaar en
lopen de onderhandelingen met de betrokken aangelanden naar afzet van uit te graven
gronden. Overeenkomstig het provinciaal reglement is er opnieuw een oproep geweest op het
eind van het jaar.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.490,76

102.000,00

0,00

0,00

350.000,00
0,00

-70.490,76

-102.000,00

-350.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000171
Uitvoeren van het Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Lynbatis gaat over 3 werken, zijnde optimalisatie van de Hoge Plankenbeek in Wervik;
uitbreiding en optimalisatie van de bufferbekkens op de Douvebeek in Wulvergem-Heuvelland
en op de Geluwebeek in Menen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het dossier op de Geluwebeek in Menen is terug getrokken wegens geen
vergunning. De werken op de Hoge Plankenbeek in Wervik en de werken op de Douvebeek in
Heuvelland zijn uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

38.500,00

0,00

0,00

38.500,00
0,00

0,00

-38.500,00

-38.500,00

0,00

743.515,25

1.443.000,00

0,00

511.000,00

511.000,00

0,00

-232.515,25

-932.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000172
Uitvoeren van het Interreg V-project Lyse (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Lyse gaat over 2 werken, zijnde aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op
de Maalbeek in Anzegem en GOG op de Slijpebeek in Zwevegem.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten op de Maalbeek in Anzegem en de Slijpebeek in Zwevegem zijn
uitgevoerd. Er moet nog een slotmanifestatie uitgevoerd worden, waarna de subsidies zullen
opgevraagd worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.034,27

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.034,27

-24.000,00

0,00

335.393,68

486.149,75

40.188,29

51.412,12

60.720,75

500,00

-283.981,56

-425.429,00

-39.688,29

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000173
Uitvoeren van het Interreg V-project Ecosystem (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Ecosystem heeft tot doel het verbeteren van de biodiversiteit door ingrepen in het
watersysteem. Dit omvat onder meer de ruiming van Dikkebusvijver in Ieper.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit project loopt op zijn einde; de voorziene werken zijn uitgevoerd. Er komt nog
een slotmanifestatie waarna de subsidies worden aangevraagd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.517,01

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.517,01

-9.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

20.674,11

44.575,59

29.747,00

20.674,11

44.575,59

29.747,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000174
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterbeheersing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet in de elektriciteitskosten voor een 40-tal pompstations.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind november en begin december was er wateroverlast in het IJzerbekken
waarbij vooral de laag gelegen delen in de polders werden getroffen. De pompen hebben veel
gedraaid waarbij er zelfs extra mobiele pompen werden ingezet met extra draaikosten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

354.024,63

207.300,00

30,00

30,00

207.300,00
30,00

-353.994,63

-207.270,00

-207.270,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000175
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbuffering én waterbevoorrading
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. optimale waterbuffering én waterbevoorrading wordt occasioneel beslist gronden aan te
kopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de diensten COOP
en Waterlopen en betreft het opvolgen van lopende dossiers en onderzoeken van nieuwe
opportuniteiten in functie van de realisatie van waterprojecten. In tegenstelling tot wat de
uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie betreft, gaat het hier
doorgaans om transacties van eerder bescheiden omvang. Er werden gronden aangekocht in
kader van waterbeheersingsprojecten langs de Lendeledebeek (Ingelmunster), Vleterbeek
(Poperinge), Krommebeek (Roeselare) en WY.1.2.13 (Staden). Daarnaast verleende de
provincieraad machtiging tot de belangrijke aankoop van gronden te Ichtegem voor de
realisatie van het PRUP Blekerijbeek, en werd deze aankoop ook effectief gerealiseerd.
Eveneens werd de verlaten bedding van de Loobeek (Langemark) verkocht.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.283.002,94

1.497.200,00

2.560,00

2.560,00

333.800,00
0,00

-1.280.442,94

-1.494.640,00

-333.800,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000176
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Waterlopen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het personeel was minder aanwezig op kantoor dan andere jaren. Hierdoor zijn
minder dagelijkse werkingskosten gemaakt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.957,25

16.721,00

0,00

0,00

11.721,00
0,00

-15.957,25

-16.721,00

-11.721,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000519
Interreg V- project Mageteaux: bouwen pompstation op de Speievaart te Veurne
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Interreg-project MAGETEAUX wil de wateroverlast in het gebied van de Binnen- en
Buitenmoeren beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Dit gebeurt door het
water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk zowel in de richting van
Frankrijk als in de richting van België te laten afwateren. Hiervoor worden twee nieuwe
kunstwerken gebouwd, nl. een noodpompgemaal op de Speievaart en een schuifconstructie
tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire in Duinkerke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werken zijn uitgevoerd. Er is een opening van het pompgemaal gebeurd én
de pomp werd ingezet tijdens de wateroverlast eind november, begin december. Er moet nog
een regeling met de Franse partners getekend worden en een slotmanifestatie georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.552,99

28.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.552,99

-28.700,00

0,00

882.466,96

881.762,52

631.783,00

207.147,70

228.848,50

14.889,00

-675.319,26

-652.914,02

-616.894,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000025
3.06 Innovatieve oplossingen voor West-Vlaamse wateruitdagingen met oog voor een regiospecifieke context en
interdienstelijke doelstellingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De klimaatwijziging is een prominente uitdaging voor het watersysteem, maar ook waterkwaliteit,
biodiversiteit, waterbeschikbaarheid voor landbouw en industrie, medegebruik (recreatie)… zijn
belangrijke uitdagingen of opportuniteiten met betrekking tot water in West-Vlaanderen. Binnen dit
actieplan streven we naar innovatieve oplossingen voor de verschillende uitdagingen. Dit staat in
belangrijke mate in relatie tot de inrichting en het onderhoud van het waterlopenstelstel (onder
andere multifunctionele overstromingsgebieden), maar gaat ruimer dan dat. Kennisopbouw,
pilootprojecten, demonstratie, het breed uitrollen van goed bevonden oplossingen, multifunctionele
projecten…. moeten hier invulling aan geven.
Indicator: Aantal m³/jaar aan extra watervolume in de strijd tegen de droogsterisico's Streefwaarden: 20.000 (in 2021), 20.000 (in 2022), 20.000 (in 2023), 20.000 (in 2024), en 20.000 (in
2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 44.500
De aanleg van het multifunctioneel gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek in Anzegem
is afgerond (32.500 m³ bufferruimte tegen wateroverlast + 12.000 m³ waterspaarfunctie). Ook
volgende projecten werden afgewerkt: GOG incl. waterspaarfunctie op de Moubeek-Zedelgem in
samenwerking met private partner.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

115.676,37

222.740,00

32.560,44

98.115,73

252.240,00
97.000,00

-83.115,93

-124.624,27

-155.240,00

1.708.600,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

4.030,81

14.771,98

265.200,00

4.030,81

14.771,98

-1.443.400,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire actie: AC000177
Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere
aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens en de provinciale domeinen/aandachtsgebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Door aangepast beheer van een aantal provinciale en gemeentelijke gecontroleerde
overstromingsgebieden wordt een maximale natuurwinst gerealiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De cel Natuur en Landschap voert het beheer uit voor een aantal gecontroleerde
overstromingsgebieden (GOG) in West-Vlaanderen. De in 2020 beheerde beeksegmenten of
gecontroleerde overstromingsgebieden: GOG Ringbeek - Baliebrugge, GOG Kerkebeek Zedelgem, monding Merlebeek - Beernem, monding Bornebeek - Oostkamp, oevers
Wantebeek - Ruiselede, GOG Gaverbeek/Torwoud - Torhout, GOG Onledebeek - Roeselare,
GOG Krommebeek - Roeselare, GOG Devebeek - Meulebeke, GOG Hulstebeek - Oostrozebeke,
GOG Roobeek - Ardooie, GOG Speibeek - Tielt, GOG Lendeledebeek - Ingelmunster, GOG
BOsbeek - Izegem, GOG Heulebeek - Dadizele, GOG Keibeek - Kortrijk, GG Weimeersbeek Rollegem, GOG Palingbeek - Rekkem, GOG 't Jampensbeek - Anzegem, GOG Kasselrijbeek Vichte, GOG Geluwebeek - Menen, oevers Rijtgracht - Avelgem, Maalbeek - Anzegem.
Concreet wordt binnen deze actie budget vastgelegd voor de inzet van sociale tewerkstelling
(hakhoutbeheer, kleinschalige maaiwerken,...) en voor de inzet van een moerasmaaier
(reguliere aanneming).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

81.472,01

83.240,00

0,00

0,00

83.240,00
0,00

-81.472,01

-83.240,00

-83.240,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000178
Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

West-Vlaamse gemeenten kunnen een provinciale toelage krijgen voor het uitvoeren van
kleinschalige erosiebestrijdingsprojecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen subsidiedossiers binnen gekomen. Er is een overleg doorgegaan met
de intergemeentelijke erosiebestrijders van Inagro om de werking op te volgen en bij te
sturen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.941,32

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00
0,00

-18.941,32

-25.000,00

-25.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000180
Opstarten en uitvoeren project water+land+schap : Kleine kemmelbeek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Vlaamse landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten, waarvan
een zich situeert in de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de
Bollaert/Wijtschatebeek. Van het oppervlaktewater van beide beken wordt drinkwater
gemaakt. Het gebied heeft te kampen met veel erosie en waterkwaliteit en kwantiteitsproblemen. Dikkebusvijver moet steeds frequenter worden gebaggerd. WaterLand-Schap wil samen met de landbouwers en streekactoren een brede coalitie vormen en zo
een totaalaanpak formuleren voor een goede waterkwaliteit, leefbare landbouw en een
kwalitatief landschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project is lopende. Er zijn dossiers ingediend voor randenbeheer bij
landbouwers die uitbetaald werden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.263,04

114.500,00

31.222,78

97.000,00

114.500,00
97.000,00

15.959,74

-17.500,00

-17.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000181
Projectoproep, coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Zuid-West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een rijk netwerk van grote en kleine
waterwegen (Leie, Schelde, Kanaal Bossuit-Kortrijk). Die blauwe assen hebben de regio
gevormd en waren heel bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van steden en industrieën,
maar vormen ook een belangrijke regionale groenstructuur. Via deze actie werkt de provincie
in Zuid-West-Vlaanderen aan de versterking van deze regionale groenstructuur via
terreinacties, visievorming, participatie en projectwerking.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het waterlandschap Neerbeekvallei, opgemaakt door de Intercommunale
Leiedal, is niet weerhouden door Vlaanderen. Er wordt nu bilateraal overlegd met Wevelgem
en Kortrijk om een pragmatische aanpak van visievorming en inrichting vorm te geven.
Parallel loopt een haalbaarheidsoefening vanuit de dienst Waterlopen met AWV om het
bemalingswater van de viaduct aan de luchthaven te valoriseren. Afstemming tussen de
verschillende trajecten wordt door de Streekwerking gegarandeerd. Verschillende
groenblauwe projecten zoals waterinfiltratie langs de Maalbeek, Natte natuur langs de
IJselbeek, Groenblauwe dooradering van Hulste, waterberging Rollegem, Avontuurlijk park
Menen,... lopen en bevinden zich in verschillende stadia van onderzoek of operationalisering.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

29.500,00
0,00

0,00

0,00

-29.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000182
Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het PDPO- project Watertalk heeft tot doel een nog betere communicatie rond waterbeheer
met belanghebbenden te creëren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De zomer- en wintermaaiwerken werden via de applicatie goed gebruikt door de
kraanmannen van de aannemer. De validatie door de provinciale toezichthouders verliep
zonder probleem en er zijn tientallen unieke bezoekers geweest om informatie te vinden over
de geplande, lopende en/of uitgevoerde maaiwerken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

4.030,81

14.771,98

0,00

4.030,81

14.771,98

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000183
Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Scape (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) is een Interreg 2 Zeeën-project dat
oplossingen zoekt om kustgebieden te wapenen tegen de veranderingen in ons klimaat. Het
project is verlengd tot eind juni 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van de COVID-19-maatregelen werd het project verlengd tot 31
december 2021. Dit had geen financiële of personele implicaties voor de Provincie gezien het
provinciale aandeel reeds was afgerond in 2020. De Provincie zorgde in afronding mee voor
het verspreiden van de resultaten van het project en promootte via de Nieuwsbrief van de
Kust ook de afsluitende lezingenreeks die werd georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

1.337,66

1.115,73

0,00

1.337,66

1.115,73

0,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000184
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. optimale gebiedsinrichting wordt occasioneel overgegaan tot de aankoop van gronden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitvoering van deze actie wordt waargenomen door de dienst COOP en
betreft het realiseren van patrimoniale verwervingen in functie van de gebiedsinrichting, op
aangeven van de betrokken beleidsdienst. Een belangrijk dossier is dat van de Cantelmolinie.
De onderhandelingen hiervoor zijn eind 2021 in een finale fase gekomen, niettegenstaande
het feit dat er nog lopende pachten zijn tot eind 2022. Het dossier omtrent het fietspad langs
de Heulebeek is in bijkomend onderzoek genomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

208.600,00

0,00

0,00

265.200,00

0,00

0,00

56.600,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000185
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.k.v. de uitvoering van de overeenkomst met de VLM betreffende de grondenbank Heulebeek
(omgeving Moorslede) wordt occasioneel beslist gronden aan te kopen. De concrete realisatie
van de verwervingen gebeurt naarmate de onderhandelingen tussen de VLM en de
respectievelijke eigenaars vorderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In december 2018 werd een overeenkomst gesloten tussen de Provincie en de
Vlaamse Landmaatschappij houdende de oprichting van de grondenbank 'Stroomgebied
Heulebeek'. De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van drie jaar. Op heden heeft
de VLM evenwel nog geen volledige projectgebieden kunnen aankopen, en bijgevolg konden
nog geen gronden worden overgedragen aan de Provincie. De overeenkomst is eind 2021
beëindigd. De lopende onderhandelingen worden weliswaar verdergezet, maar de
overeenkomst zal niet worden verlengd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00
0,00

0,00

0,00

-1.500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000026
3.07 Opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur voert een gebiedsgericht natuur- en landschapsbeleid. Dat doet het via – al
dan niet verzelfstandigde – streekstructuren (regionale landschappen, stad-land-schappen), maar
ook via gebiedswerking. De doelen binnen deze actie zijn zowel inhoudelijk (wát willen we doen en
waar) als organisatorisch (hoe ontwikkelen we het beschikbare netwerk van mensen en middelen
i.f.v. de gestelde doelen).
Indicator: Aantal gemeenten die lid zijn van een bovenlokaal samenwerkingsverband rond natuur en
landschap (tot gebiedsdekkend) - Streefwaarden: 64 (in 2021), 64 (in 2022), 64 (in 2023), 64 (in
2024), en 64 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 62
Eind 2021 zijn 62 West-Vlaamse gemeenten effectief lid van een bovenlokaal
samenwerkingsverband rond natuur en landschap, of zijn de plannen concreet om in 2022 effectief
toe te treden. Oostende is geen lid; voor Middelkerke is het nog niet duidelijk of aansluiting zouden
zoeken bij het regionaal landschap Westhoek, dan wel bij het regionaal landschap Houtland en
Polders.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.304.756,58

2.346.249,25

472.653,85

455.435,47

2.566.086,96
430.829,75

-1.832.102,73

-1.890.813,78

-2.135.257,21

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000186
Ondersteunen van de werking van het Regionaal Landschap Houtland
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het regionaal landschap Houtland is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur
voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en beheer), biodiversiteit,
groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie in de regio 'Houtland'. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de basisovereenkomst met het Regionaal Landschap Houtland &
Polders herzien (provincieraad november). De herziening betrof vooral het financiële luik.
Door recent groot personeelsverloop was de toelage aan de vzw aan een herijking toe.
Daarnaast moest ook de gebiedsuitbreiding van de vzw gecounterd worden met aanvullende
personele kracht en projectmatige middelen. Via deze actie worden ook de ANB-middelen
overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale landschappen en
bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze overdracht kreeg
in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag (gelijkschakeling in
bedragen tussen regionale landschappen onderling). Concreet werden betaald in 2021: 2
voorschotten op de verhoogde basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2021),
1 saldo op de basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2020), 1 voorschot op de
ANB-middelen (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de ANB-middelen (refererend
naar het werkjaar 2020).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

556.553,00

556.577,00

0,00

0,00

460.509,00
0,00

-556.553,00

-556.577,00

-460.509,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000187
Ondersteunen van de werking van het Regionaal landschap Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het regionaal landschap Westhoek is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur
voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en beheer), biodiversiteit,
groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie in de regio 'Westhoek'. Het
regionaal landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de basisovereenkomst met het Regionaal Landschap Westhoek
herzien (provincieraad november). De herziening betrof vooral het financiële luik. Door recent
groot personeelsverloop was de toelage aan de vzw aan een herijking toe. Daarnaast moest
ook de gebiedsuitbreiding van de vzw gecounterd worden met aanvullende personele kracht
en projectmatige middelen. Via deze actie worden vanop ook de ANB-middelen overgemaakt,
die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale landschappen en bosgroepen,
voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze overdracht kreeg in 2021 ook
een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag (gelijkschakeling in bedragen
tussen regionale landschappen onderling). Concreet werden betaald in 2021: 2 voorschotten
op de verhoogde basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de
basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2020), 1 voorschot op de ANBmiddelen (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de ANB-middelen (refererend naar
het werkjaar 2020), 1 bijdrage van de regionale- en stadlandschappen in de co-financiering
voor het project Bomenplannen), 1 bijdrage voor de ontwikkeling van publieksactiviteiten
i.k.v. de provinciale campagne 'ik zomer West-Vlaams'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

944.952,52

953.880,88

0,00

0,00

842.971,00
0,00

-944.952,52

-953.880,88

-842.971,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000188
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De bosgroep Houtland is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur voor een
werking richting de kleinere boseigenaar in West-Vlaanderen (private eigenaar, lokale
besturen, ...), en dat voor het noordelijk deel van de Provincie. De bosgroep biedt
ondersteuning bij onrendabele beheerswerken, bij natuurbeheersplanning, bij houtverkoop,
bij openstelling van bossen, bij bosuitbreiding, bij vormingsinitiatieven, ...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd vanuit twee contexten toelage verstrekt aan de bosgroep
Houtland. Enerzijds toelage vanuit de basisovereenkomst met het provinciebestuur: een saldo
horende bij het werkjaar 2020 (uitgekeerd op basis van jaarverslag 2020), 2 voorschotten bij
het werkjaar 2021 (uitgekeerd op basis van de planning 2020). Via deze actie worden ook de
ANB-middelen overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale
landschappen en bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze
overdracht kreeg in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag
(gelijkschakeling in bedragen tussen bosgroepen onderling). De bosgroep blijft een brede
service bieden aan boseigenaars, maar de actuele Vlaamse beleidsfocus op bosuitbreiding
stelt dit thema duidelijk prominenter op de agenda van de bosgroep.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

233.324,25

233.329,00

0,00

0,00

188.299,00
0,00

-233.324,25

-233.329,00

-188.299,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000189
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De bosgroep Ijzer en Leie is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur voor een
werking richting de kleinere boseigenaar in West-Vlaanderen (private eigenaar, lokale
besturen, ...), en dat voor het zuidelijk deel van de Provincie. De bosgroep biedt ondersteuning
bij onrendabele beheerswerken, bij natuurbeheersplanning, bij houtverkoop, bij openstelling
van bossen, bij bosuitbreiding, bij vormingsinitiatieven, ...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd vanuit twee contexten toelage verstrekt aan de bosgroep IJzer en
Leie. Enerzijds toelage vanuit de basisovereenkomst met de Provincie: een saldo horende bij
het werkjaar 2020 (uitgekeerd op basis van jaarverslag 2020), twee voorschotten bij het
werkjaar 2021 (uitgekeerd op basis van de planning 2020). Via deze actie worden ook de ANBmiddelen overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale
landschappen en bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze
overdracht kreeg in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag
(gelijkschakeling in bedragen tussen bosgroepen onderling). De bosgroep blijft een brede
service bieden aan boseigenaars, maar de actuele Vlaamse beleidsfocus op bosuitbreiding
stelt dit thema duidelijk prominenter op de agenda van de bosgroep.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

211.076,80

211.098,00

0,00

0,00

166.578,00
0,00

-211.076,80

-211.098,00

-166.578,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000190
Ondersteuning werking Stadlandschap Leie en Schelde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Stadlandschap Leie en Schelde is een niet verzelfstandigde uitvoeringsagent voor het
provinciebestuur voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en
beheer), biodiversiteit, groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het team van het Stadlandschap Leie en Schelde sloot in 2021 39
inrichtingsovereenkomsten af met een veelheid van doelgroepen (landbouwers, particulieren,
natuurverenigingen, gemeentebesturen) in uitvoering van de beleidsnota 'de ondersteuning
van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen'. De inrichtingsovereenkomsten
houden de uitvoering van terreinwerken in (beplantingswerken, natuurtechnische
graafwerken, inzaaiwerken van zoemrijke graslanden,...). De actie 190 dient concreet tot de
financiering van deze werken, met vastleggingen voor de inzet van sociale tewerkstelling voor
plantwerken, bestellingen van materialen (bosplantgoed, fruitbomen, hoogstambomen,
palen, zaden,...) en de inzet van een aannemer voor natuurtechnisch graafwerk.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

65.687,89

78.270,00

62.252,40

62.252,00

89.657,00
0,00

-3.435,49

-16.018,00

-89.657,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000191
Ondersteuning werking Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Stadlandschap 't West-Vlaamse Hart is een niet verzelfstandigde uitvoeringsagent voor
het provinciebestuur voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en
beheer), biodiversiteit, groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het team van het Stadlandschap West-Vlaamse Hart sloot in 2021 47
inrichtingsovereenkomsten af met een veelheid van doelgroepen (landbouwers, particulieren,
natuurverenigingen, gemeentebesturen) in uitvoering van de beleidsnota 'de ondersteuning
van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen'. De inrichtingsovereenkomsten
houden de uitvoering van terreinwerken in (beplantingswerken, natuurtechnische
graafwerken, inzaaiwerken van zoemrijke graslanden,...). De actie 191 dient concreet tot de
financiering van deze werken, met vastleggingen voor de inzet van sociale tewerkstelling voor
plantwerken, bestellingen van materialen (bosplantgoed, fruitbomen, hoogstambomen,
palen, zaden,...) en de inzet van een aannemer voor natuurtechnisch graafwerk.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

74.823,70

85.074,52

66.281,23

93.000,00

108.457,00
93.000,00

-8.542,47

7.925,48

-15.457,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
133

Prioritaire actie: AC000192
Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie trieert een Vlaamse middelenstroom richting regionale landschappen en
bosgroepen voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. De Provincie organiseert
de ontvangst en de verdeling richting regionale landschappen en bosgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met de regionale
landschappen en de bosgroepen, m.b.t. de doorstorting van de ANB-middelen. De verschillen
in bedragen werden weggewerkt tussen regionale landschappen onderling en tussen
bosgroepen onderling. De overeenkomst loopt nu voor de volledige periode waarin ANB zich
borg stelde voor de middelen (tot eind 2024). Alle administratieve en budgetbewegingen
m.b.t. deze ANB-middelen voor projectwerking door regionale landschappen en bosgroepen in
2021 zijn correct verlopen. Tegen eind februari werden de planningen 2021 van alle
bosgroepen en regionale landschappen bezorgd aan het ANB, voor de eerste maal in het
nieuwe format. Tegen eind mei werden de rapportages voor het werkjaar 2020 overgemaakt
aan het ANB (voor de laatste maal in het oude format). Tijdens de zomermaanden stuurde
ANB de positieve feedback op de planning 2021. Op deze basis werd het voorschot op de ANBmiddelen uitbetaald aan de bosgroepen en de regionale landschappen. In december werd pas
de feedback op de rapportage 2020 verstuurd. Ook deze was positief en op deze basis werd
toen het saldo van de ANB toelage 2020 uitbetaald aan de regionale landschappen en
bosgroepen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000193
Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De stad-land-schappen 't West-Vlaamse hart en Leie en Schelde voeren hun terreinacties
(beplantingen, natuurtechnische graafwerken, aanleg bloemrijke graslanden, …) uit vanop dit
exploitatiekrediet. Ook in de gemeenten in het noorden van de Provincie die geen onderdeel
zijn van het regionaal landschap Houtland, wordt deze werking vanop dit krediet verzorgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd deze actie voor een stuk afgebouwd ten gunste van de acties 190
en 191 (voor hetzelfde type uitgaven zijn de kredieten nu nominatief ondergebracht bij de
stadlandschappen). Een verdere afbouw van het krediet in kwestie volgt uit de overdracht van
middelen richting het regionaal landschap Houtland en Polders. Hun gebiedsuitbreiding
richting de Polders zorgt dat 2021 het laatste jaar wordt dat de Provincie een eigen
landschapsconsulent aanstelt voor het noorden van de provincie. Tegenover die uitbreiding
staat dat het regionaal landschap ook versterkt moet in zijn projectmatige slagkracht.
Daartoe werden i.f.v. de begrotingswijziging juni de nodige verschuivingen voorzien richting
het regionaal landschap, onder meer vanop betreffende actie. In de toekomst zal de
betreffende actie nog maar beperkt dienen voor de financiering van de inzet van sociale
tewerkstelling voor een aantal dingen die niet ten laste van een regionaal landschap of
stadlandschap genomen kunnen worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

149.027,55

152.855,39

79.775,20

55.800,00

408.770,13
36.987,50

-69.252,35

-97.055,39

-371.782,63

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000194
Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De uitvoering van provinciale soortbeschermingsprogramma's vergt occasionele kleine
materiaalaankopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie heeft een samenwerkingsovereenkomst met de
steenuilenwerkgroep Vlaanderen. Concreet staat de Provincie in voor de materiaalkosten
(plaatmateriaal, vijzen,…) verbonden aan de constructie van steenuilenbakken. De
steenuilenwerkgroep zelf staat in voor de aanmaak zélf, en voor de distributie en de opvolging
van alle bakken over West-Vlaanderen. In 2021 werd een betaling gedaan aan de
steenuilenwerkgroep (voor kosten gemaakt in 2021). Per kalenderjaar heeft de
steenuilenwerkgroep recht op een tegemoetkoming van maximaal 2500 euro in de
materiaalkosten voor de aanmaak van steenuilenbakken. Daarnaast was er nog één uitgave,
met name de aankoop van een foto van de boomkikker als coverfoto voor het
soortbeschermingsprogramma in opmaak.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.692,77

2.600,00

0,00

0,00

2.600,00
0,00

-2.692,77

-2.600,00

-2.600,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000195
Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch
natuurbeheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie gaat - dikwijls in samenwerking met Inagro - soms tijdelijke contracten aan met
landbouwers, waarbij een vergoeding wordt betaald voor het inkomensverlies én het extra
werk verbonden aan de uitvoering van experimentele vormen van agrarisch natuurbeheer
(perceelsrandenbeheer, ...)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd - voor de jaren 2021 t.e.m. 2024 - een omzetting van het krediet in
kwestie voorgelegd aan de provincieraad tot een toelage op naam aan Inagro. De toelage
kadert in het project 'vogelvriendelijk boeren' (PDPO - trekkers Inagro, boerennatuur). Voor dit
project engageerde de Provincie zich middels overeenkomst tot de uitbetaling van de
restfinanciering in de proefveldwerking die deel uitmaakt van het project (de restfinanciering
bovenop de PDPO subsidie). De uitgaven in kwestie kaderen in inhoudelijk perfect onder deze
actie. In 2021 werd een eerste maal, op basis van een afrekening, een toelage betaald aan
Inagro (80% op de gemaakte kosten in 2021). Nog in 2021 werd een initiatief tot
begrotingswijziging genomen om voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 budget over te zetten naar
de actie nominatief verbonden aan het project Faunaplan. Binnen dat project zijn er
uitgavensporen m.b.t. de aanlag van fauna-akkers, waarvoor beslist werd dat deze versterkt
mochten worden met reguliere middelen. Het doel van de actie onder Faunaplan matcht
inhoudelijk ook weer perfect met deze actie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.919,34

4.964,68

0,00

0,00

7.650,00
0,00

-3.919,34

-4.964,68

-7.650,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000196
Het opstarten van landschapsfonds Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van de Provincie, het Regionaal Landschap
Westhoek en het Streekfonds West-Vlaanderen. Met het fonds willen de partners op een
vernieuwde, eigentijdse manier het landschap verder vorm geven door een financiële
tegemoetkominf bij (kleinschalige) initiatieven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het landschapsfonds Westhoek loopt. Het Regionaal Landschap Westhoek
coördineert, de streekwerking Westhoek ondersteunt en levert een jaarlijkse bijdrage in het
fonds. Twee nieuwe projecten werden aangemeld en goedgekeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00
0,00

-12.500,00

-12.500,00

-12.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000447
Ondersteunen van de werking van de regionale landschappen, stadlandschappen en bosgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet voor deze legislatuur beleidsruimte voor een verdere ontwikkeling van
regionale landschappen, stad-land-schappen en bosgroepen in West-Vlaanderen. De
middelen vanop deze locatie zullen worden getrieerd richting de toelage-artikels voor
regionale landschappen en bosgroepen én richting de exploitatiekredieten voor regionale
landschappen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.f.v. de aanpassing meerjarenplan juni 2021 werden vanop dit budget middelen
verschoven richting de regionale landschappen (RL) en bosgroepen (BG). De middelen
betreffen voor het grootste deel de projectmiddelen van ANB, die doorgeschoven dienen te
worden richting de nominatieve toelage voor de regionale landschappen en de bosgroepen.
Deze projectmiddelen werden aangevuld met een beperkt provinciaal deel, waardoor deze
aanvullende projecttoelage voor de bosgroepen vanaf nu gelijkgeschakeld wordt op 46.920
euro (voordien BG Houtland 37.445 euro en BG IJzer en Leie 34.813 euro) en die voor de
regionale landschappen vanaf nu gelijkgeschakeld wordt op 77.418 euro (voordien RL
Westhoek 76.832 euro en RL Houtland 43.904 euro). Daarnaast werd in 2021op deze actie
ook budget verschoven i.f.v. een aanpassing van de basisovereenkomst met het regionaal
landschap Westhoek (verhoging van de toelage i.f.v. personeelsverloop en
gebiedsuitbreiding).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,47

0,00

0,00

217.998,47
0,00

0,00

-0,47

-217.998,47

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000524
Uitvoeren van het PDPO-project Kruisbestuivers (via Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De populaties bijen nemen zowel in aantal als in verscheidenheid af. Met een strategie
gestoeld op drie pijlers (bijvriendelijke omgeving creëren, monitoring en sensibiliseren) wil het
Stad-Land-schap het tij keren door met verschillende partners intenser te gaan samenwerken.
Een belangrijk instrument hiervoor is een bijenwerkgroep op gemeentelijk niveau. Deze
bijenwerkgroepen zijn samengesteld uit de lokale stakeholders en werken en voeren een
bijenplan met concrete acties op maat van de gemeente uit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project 'Kruisbestuivers' gaat van een leien dakje. Nadat de
bijenwerkgroepen in elke deelnemende gemeente (Hooglede, Ingelmunster, Moorslede,
Staden, Ruiselede en Wingene) hun bijenactieplan hadden opgesteld kon de realisatie van de
acties worden opgestart. Denk aan terreinacties zoals het planten van biobloembollen en het
inzaaien van bloemenweiden en aan acties om de verschillende doelgroepen te sensibiliseren
en informeren over dit thema. Voorbeelden zijn de cursus 'bijvriendelijk beheer voor het
openbaar domein' voor medewerkers van de groendiensten, de bijensafari's met tips voor een
natuurvriendelijke tuin voor geïnteresseerde burgers en tal van artikels en leuke filmpjes over
de link tussen trappisten en maaien, 'distels: lastigaards of lekkernijen',...
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.299,45

25.494,86

35.494,86

27.870,93

27.563,63

55.837,11

3.571,48

2.068,77

20.342,25

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000525
Uitvoeren van het Leader-project Geïntegreerd faunaplan (via Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een geïntegreerd faunaplan is een lokaal gedragen visie waarbij in overleg met de betrokken
actoren op gebiedsniveau een evenwicht wordt gezocht tussen gewenste en ongewenste
soorten. Een matrix van maatregelen en concrete acties in consensus uitgewerkt op korte,
middellange en lange termijn zal aan de hand van symboolsoorten en/of paraplusoorten
gerealiseerd worden. Op deze manier wil het Stad-Land-schap de biodiversiteit in 't WestVlaamse hart stimuleren en het draagvlak voor dergelijke maatregelen vergroten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project 'Geïntegreerd faunaplan' gaat van een leien dakje. Uit de resultaten
van de monitoring van de genomen maatregelen die in het voorjaar bij landbouwers werden
aangelegd voor akkervogels en plaagbestrijdende insecten blijken er heel wat positieve
effecten voor zowel de biodiversiteit als voor de bodem. In 2021 werden 7.58 ha maatregelen
aangelegd bij 6 landbouwers op 9 percelen. Alle beschikbare middelen werden benut. De
deelnemende landbouwers waren zelf ook enthousiast en vragen nu al naar de mogelijkheden
om deze maatregelen verder te zetten en uit te breiden. Er zijn ook veel vragen om nieuwe
contracten af te sluiten. In 2022 wordt gekeken om extra overeenkomsten af te sluiten en
worden nieuwe maatregelen voor de kievit voorzien. De acties richting ongewenste soorten
uit het plan werden op basis van diverse overlegmomenten met gemeentebesturen en een
bevraging door de Boerenbond bij haar leden geconcretiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.397,85

24.230,50

24.602,50

43.476,09

23.821,84

52.007,14

20.078,24

-408,66

27.404,64

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000535
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en
–beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en
landschapsinrichting en –beheer omvat aankoop, onderhoud en herstelling van meubilair, ICTmateriaal, installaties... en het efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw. De diverse
onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en opgevolgd. De
noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen).
Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) worden opgevolgd,
strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in de lokalen van het educatief
centrum Sterrebos werden uitgevoerd. In de sanitaire ruimte werd een douchecabine
geplaatst. Bij de brandbeveiligingsmiddelen werden de nodige pictogrammen aangebracht. Er
waren enkele kleinere ingrepen aan de verwarming, het sanitair en het schrijnwerk. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten werden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.501,46

5.373,95

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.501,46

-5.373,95

0,00

Investeringen
Financiering
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Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000027
3.08 Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Focus op betaalbare, duurzame en kwalitatieve huisvesting op maat van verschillende
(doel)groepen. We zetten in op experimenten en proefprojecten op basis van specifieke woonnoden
of opportuniteiten. We verzorgen de opvolging van het kwalitatief aanbod betaalbare woningen en
exploreren in dit kader de wenselijkheid/haalbaarheid om een aanbod/projecten terzake te
ontwikkelen, al dan niet d.m.v. een provinciaal woonbedrijf. We denken daarnaast ook aan de
introductie en/of versterking van nieuwe of alternatieve woonvormen met aandacht voor specifieke
doelgroepen.
Indicator: Aantal dossiers die in het systeem verhuurdersverzekering worden opgenomen Streefwaarden: 200 (in 2021), 200 (in 2022), 200 (in 2023), 200 (in 2024), en 200 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 0
Gedurende 2021 nam het opstarten van de huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen meer
tijd in beslag dan initieel gepland omwille van de gunning en onderhandeling van de
overheidsopdracht samen met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met alle lokale
besturen. Bij de meeste lokale besturen diende de samenwerkingsovereenkomst door de
gemeenteraad te worden goedgekeurd wat een langer en trager verloop kende. Eind 2021 is de
huurgarantieverzekering effectief van start gegaan en worden de eerste dossiers verwacht begin
2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

264.842,62

717.510,90

629,74

0,00

1.490.735,70
0,00

-264.212,88

-717.510,90

-1.490.735,70

140.485,89

228.265,75

750.000,00

0,00

0,00

0,00

-140.485,89

-228.265,75

-750.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000197
Infrastructuursubsidie ter versterking van kwaliteit en aanbod van de private huurmarkt naar specifieke doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het reglement voor subsidie aan verhuurders die hun woning renoveren en verhuren via een
sociaal verhuurkantoor (SVK) werd stopgezet vanaf 1/1/2020. De Provincie vervult vanaf 2020
enkel nog te uitbetaling van de aangegane engagementen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De afhandeling van de nog openstaande dossiers (reglement stopgezet
31/12/2019) is bijna afgerond. Er rest nog een tiental dossiers die voorzien zijn om in de loop
van 2022 afgerond te worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

629,74

0,00

0,00

629,74

0,00

0,00

140.485,89

228.265,75

250.000,00

0,00

0,00

0,00

-140.485,89

-228.265,75

-250.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000199
Ontwikkelen, implementeren en stimuleren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar,
kwaliteitsvol en experimenteel (samen)wonen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Nieuwe woonvormen worden gestimuleerd via pilootprojecten door het verwerven van
potentiële gronden en/of panden. Bijkomend wordt winternachtopvang ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor wat betreft de pilootprojecten inzake innovatieve woonvormen werden 14
kleine steden geconsulteerd en bevraagd en werden een aantal concrete
projectvoorstellen/ideeën overgemaakt aan de Provincie. De samenwerking met de
verschillende lokale besturen (en partners) is formeel gemaakt d.m.v. een
engagementsverklaring. Dit is het geval voor 9 van de 14 geconsulteerde lokale besturen. Bij 7
van deze 9 lokale besturen/projecten is er een architecturale nood. Op 27/12/2021 werd de
prijsvraag voor architecturale ontwerpen van deze projecten gepubliceerd. In 2022 wordt
naast het architecturale ook het juridische en financiële luik via een raamcontract
opgenomen. Tegelijk lopen de gesprekken met de resterende 5 lokale besturen verder.
Daarnaast werd een piste ontwikkeld rond het aanbieden van een huurgarantie voor
verhuurders die op de private markt verhuren aan eenoudergezinnen. Het desbetreffende
reglement werd goedgekeurd (PR dd. 23/09/2021) en ving aan per 1/11/2021. De
samenwerking met de lokale besturen werd geformaliseerd d.m.v. een
samenwerkingsovereenkomst en dossiers kunnen sinds eind 2021/begin 2022 ingewacht
worden. De ondersteuning van de winternachtopvanginitiatieven werd omgezet naar een
nominatieve subsidie met flankerende overeenkomst en is sinds 2021 onder een andere actie
terug te vinden (zie actie 534).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

440.020,00

0,00

0,00

1.148.620,00
0,00

0,00

-440.020,00

-1.148.620,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000200
Uitvoeren van woonprogramma's
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

MAKE.shore wil verouderde appartementsgebouwen een tweede leven geven door een
ingrijpende make-over. Doorgedreven renovatie kan inzetten op een minimaal
energieverbruik (dat voldoet aan de toekomstige normen), maar biedt ook de extra kans op
een aanzienlijke comfortverbetering. Maximaal 3 appartementsgebouwen nemen deel aan
het pilootproject aan de kust.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit project werd nagenoeg afgerond. De renovatierapporten en scenario's
werden opgemaakt, afgeleverd en voorgelegd aan de voltallige VME's (Vereniging van Medeeigenaars) van de 2 pilootgebouwen. In 2022 wordt er nog een globale afronding van het
volledige provinciale rapport over het ganse project heen voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

158.842,62

171.490,90

0,00

0,00

236.115,70
0,00

-158.842,62

-171.490,90

-236.115,70

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000523
Covid-19 noodhulp aan woonzorgcentra en kleinschalige organisaties tegen armoede
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het kader van Corona neemt de provincie een aantal noodhulp-maatregelen ter
ondersteuning van de opvang van daklozen en van seniorenvoorzieningen en organisaties die
werken ten behoeve van kansarme/kwetsbare groepen. De organisatoren van opvang voor
daklozen merken een toegenomen vraag voor opvang en kampen tegelijk met problemen om
social distancing binnen hun opvangcapaciteit te organiseren. De woonzorgcentra en
kleinschalige organisaties die strijden tegen armoede worden geconfronteerd met extra
kosten om bv. zorg-, omkaderings- en communicatienoden te lenigen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie was enkel van toepassing in 2020, in het kader van de COVID-19maatregelen (extra ondersteuning voor bepaalde organisaties gericht op specifieke
doelgroepen). Dit werd volledig gerealiseerd in 2020 en was voor 2021 niet meer van
toepassing. Deze actie wordt dan ook stopgezet.

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
142

Prioritaire actie: AC000534
Ondersteunen en uitbouwen van winternachtopvanginitiatieven in de Provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt (verder) het aanbod van winternachtopvanginitiatieven. Enerzijds
om een aanbod de voorzien om te voldoen aan acute noodsituaties anderzijds om aan de slag
te gaan met de bezoekers van de initiatieven om door te stromen naar een meer duurzame
huisvestingsvorm.
Door de ondersteuning van de Provincie wordt ook de regionale schaal van de 4 initiatieven
(Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare) gegarandeerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De financiële en inhoudelijke rapportage voor de winterperiode 2020/2021 werd
afgeleverd en nagekeken. Na positieve evaluatie van de werking werd aan ieder initiatief de
voorziene nominatieve subsidie uitbetaald (1 schijf).
De overeenkomsten voor de subsidie voor de winterperiode 2021/2022 werden afgesloten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

106.000,00

106.000,00

0,00

0,00

106.000,00
0,00

-106.000,00

-106.000,00

-106.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000028
3.09 Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid en verhogen van de leefbaarheid van dorpen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We nemen een coördinerende en afstemmende opdracht op voor de regierol op het vlak van
gebiedsgericht plattelandsbeleid en inrichting van het buitengebied. De invulling van deze opdracht
kan zowel thematisch zijn (met betrekking tot economische dynamiek of landbouwverbreding
bijvoorbeeld) als gebiedsgericht (op het vlak van inrichting bijvoorbeeld). Onze verantwoordelijkheid
voor PDPO en Leader is hierin een erg belangrijk element. Het plattelandsbeleid van de provincie
krijgt vorm via eigen provinciale accenten, gestoeld op een eigen analyse enerzijds en de coördinatie
van het Europese plattelandsprogramma anderzijds. Het Europese plattelandsprogramma bestaat
uit de meer algemene coördinatie van PDPO (Programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling)
en meer specifiek het beheer van leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) anderzijds.
Indicator: Minimale aantal participerende plattelandsgemeenten aan het provinciale
plattelandsbeleid - Streefwaarden: 5 (in 2021), 5 (in 2022), 5 (in 2023), 5 (in 2024), en 5 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 30
30 West-Vlaamse gemeenten namen deel aan het provinciaal plattelandsbeleid. Dit verliep via het
Kennisplatform Openbare Verlichting en het Kennisplatform Toekomst Parochiekerken
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.052,50

6.500,00

42.857,14

0,00

4.000,00
0,00

38.804,64

-6.500,00

-4.000,00

367.162,55

608.845,63

477.438,75

0,00

0,00

0,00

-367.162,55

-608.845,63

-477.438,75

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
143

Prioritaire actie: AC000201
Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de werking van het provinciaal plattelandsbeleid wordt het Kennisplatform Openbare
Verlichting en Kennisplatform Kerken ten behoeve van de West-Vlaamse gemeenten ingericht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind 2021 werd de basis voor een nieuwe cel GePo (Geïntegreerde
Plattelandsontwikkeling) gelegd. De werking van de cel en de onderdelen werden voorbereid
in het najaar. De indiening van drie kandidaat dossiers landschapsparken in nauwe
samenwerking met de Streekwerking en andere provinciale diensten was hier een essentieel
onderdeel van. Tot nu toe kreeg het plattelandsbeleid voornamelijk vorm via het dorpenbeleid
(actie 452), het platform openbare verlichting en het platform parochiekerken, het
coördineren en opvolgen van de inrichtingsprojecten van de VLM (Vlaamse
Landmaatschappij) (actie 202) en de financieel ondersteunende programma's in het kader van
PDPO namelijk P+, OKW, Leader Midden West-Vlaanderen en Leader Westhoek (acties 303,
304, 305). Twee geplande bijeenkomsten van het Kennisplatform Openbare Verlichting zijn
digitaal doorgegaan. Hierdoor was het mogelijk om ook buitenlandse sprekers aan het woord
te laten. De digitale sessies brachten telkens een hoger aantal deelnemers samen dan in een
fysieke bijeenkomst. In de zomer is een vragenlijst aan de leden bezorgd i.v.m. de werking van
het kennisplatform om na te gaan hoe deze kan verbeteren, aangepast en bijgestuurd
worden. In het najaar is er opnieuw een fysieke bijeenkomst geweest (12/10/2021) en een
laatste in december werd geannuleerd wegens te weinig agendapunten. Voor het
Kennisplatform Parochiekerken waren er in deze periode ook twee digitale bijeenkomsten, de
laatste bijeenkomst van 2021, op 07/09, werd fysiek georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.052,50

6.500,00

0,00

0,00

4.000,00
0,00

-4.052,50

-6.500,00

-4.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000202
Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de werking van het provinciale plattelandsbeleid gebeurt de inhoudelijke en financiële
opvolging landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten van de VLM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Verschillende dossiers in de meerjarenplanning zijn verder afgewerkt in 2021:
Ruilverkaveling A11 (Inrichtingswerken deel 1), Ruilverkaveling Sint-Rijkers (Inrichtingswerken
deel 1 en deel 2), Sanering Vorsevijvers en Onthaalpoort Parking Aanwijs (deze twee laatste
kaderen binnen het Landinrichtingsproject Brugse Veldzone). Regelmatig overleg tussen
betrokken provinciale collega's en de eigenaarsdienst EEIS die het financieel luik beheert,
zorgde voor een snelle afhandeling van de ontvangen vorderingen. Een nieuw dossier 'Het
landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie (Landinrichtingsplan De
Zwinpolders)' werd positief geadviseerd en in december goedgekeurd in de provincieraad.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

367.162,55

608.845,63

0,00

0,00

477.438,75
0,00

-367.162,55

-608.845,63

-477.438,75

Financiering
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Prioritaire actie: AC000543
Uitvoeren van het strategisch project Ijzer-en Handzamevallei
Van 01/01/2021 tot 31/12/2025
Toelichting:

De IJzer- en Handzamevallei, in samenhang met haar bovenlopen, fungeren als een soort
klimaatspons: waterbergend en waterafvoerend indien nodig, waterinfiltratie daar waar het
best kan; idem met ruimte voor watercaptatie. Op Vlaams niveau bekeken behoren De IJzeren Handzamevallei tot die gebieden die het grootste potentieel hebben als waterbergende
systemen. Via dit strategisch project - in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen – wil de Provincie een breder draagvlak verkrijgen om ruimtelijke vraagstukken en
acties aan te pakken die klimaatadaptie en -mitigatie oproepen, op het snijpunt met de
urgente problematieken van waterretentie, waterinfiltratie, watercaptatie,
drinkwaterkwaliteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De goedkeuring van het Strategisch Project IJzer-Handzame vallei hield de
aanwerving van een coördinator in. Op 1 december 2021 werd de coördinator aangeworven
in deze functie. Dit heeft in december geleid tot de verdere vervulling van de formaliteiten
tussen de Provincie en Departement Omgeving. Eveneens werd een eerste start gemaakt met
de projectstructuur, het in kaart brengen van alle stakeholders en de verfijning van de
doelstellingen per deelgebied. Het project werkt in 3 deelgebieden met doelstellingen op maat
van het deelgebied: bovenloop IJzer, Blankaartbekken en Handzamevallei. Voor de realisatie
van de investeringen in de gebieden werd een dossier ingediend in kader van de oproep
Water-Land-Schappen 2.0. indien goedgekeurd (voorzien voor januari 2022) wordt dit dossier
als investeringsdossier gekoppeld aan het Strategisch Project.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

42.857,14

0,00

0,00

42.857,14

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000029
3.10 Uitvoeren van het vergunningenbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie beschikt over een aantal decretale taken en opdrachten in het kader van de
omgevingsvergunning. De deputatie beschikt enerzijds over een bevoegdheid in eerste aanleg (voor
projecten gelegen op grondgebied 2 gemeenten, voor projecten op de Provinciale lijst en voor klasse
1-inrichtingen) en anderzijds over een bevoegdheid om te oordelen over beroepen tegen
beslissingen over omgevingsvergunningsdossiers op gemeentelijk niveau. Die taken dienen conform
de voorgeschreven geëigende procedures en de gestelde dwingende termijnen te worden
uitgevoerd. Daartoe worden ook steeds de voorgeschreven adviezen ingewonnen, waaronder vaak
het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. De Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie moet bovendien ook een aantal complexere dossiers op
gemeentelijk niveau adviseren. Om dit alles mogelijk te maken dienen uiteraard de nodige middelen
en het nodige personeel beschikbaar gesteld.
Indicator: Percentage tijdig genomen eigen beslissingen en uitgebrachte adviezen. - Streefwaarden:
100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
Alle termijngebonden procedurestappen en beslissing werden tijdig uitgevoerd en genomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

199.399,87

228.944,00

303.279,00

225.950,00

227.831,00

227.831,00

26.550,13

-1.113,00

-75.448,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000205
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...). Het beschikken over een volledig intern
geautomatiseerd dossierbehandelingssysteem dat volledig compatibel is met het Vlaamse
omgevingsloket is de prioriteit voor de dienst Vergunningen. Het verdedigen van de
provinciale eindbeslissingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra aandacht,
deels via eigen capaciteit en deels via toewijzing van opdrachten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle wettelijke beslissingstermijnen voor vergunningen werden gerespecteerd.
Het nieuwe eigen systeem (Vergunningen.net) is geïmplementeerd in de procedure 'eerste
aanleg'. Voor de beroepsdossiers (die nog grotendeels op papier ingediend worden) is dit nog
niet helemaal het geval.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

193.954,87

208.944,00

208.944,00

225.950,00

227.831,00

227.831,00

31.995,13

18.887,00

18.887,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000206
Evalueren van eeuwigdurende vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De omgevingsvergunningen zijn eeuwigdurend geworden. Daar staat tegenover dat
vergunningen tussentijds geëvalueerd worden, enerzijds op basis van het Vlaamse
meerjarenprogramma (algemene evaluaties) en anderzijds op basis van eventuele specifieke
provinciale aandachtspunten (gerichte evaluaties). Er wordt mee uitvoering gegeven aan het
Vlaamse meerjarenprogramma.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd verder uitvoering gegeven aan het Vlaamse meerjarenprogramma. In
de bewuste periode werden hiervoor 7 bijeenkomsten van de provinciale
omgevingsvergunningscommissie georganiseerd. Er is een studie opgestart rond de evaluatie
van het luik "bedrijfsspecifieke landschapsintegratie".
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.445,00

20.000,00

0,00

0,00

94.335,00
0,00

-5.445,00

-20.000,00

-94.335,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De ambitie van deze beleidsdoelstelling is om ‘het provinciebestuur als kennispartner’ professioneel uit te
bouwen, ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding en het nemen van beslissingen zowel door het
provinciebestuur als regiobestuur zelf, haar partners (bv. lokale besturen, kennisinstellingen, organisaties
uit het middenveld), als door individuele partijen (bv. burgers en ondernemers). Het provinciebestuur met
al haar diensten en agentschappen beschikt immers over heel wat data, informatie, kennis en expertise,
en er gebeurt heel wat analyse en onderzoek ten behoeve van eigen beleid of ter ondersteuning van
externe partijen. Daarbij wordt in veel gevallen heel gericht ingezet, hetzij thematisch, hetzij
gebiedsgericht van geografisch zeer fijnmazig tot grensoverschrijdend en internationaal, hetzij door een
combinatie van deze factoren. Dit is een bijzondere meerwaarde die andere partners niet of niet altijd
kunnen aanbieden. Dit alles moet op een meer gecoördineerde manier in de kijker gezet worden, passend
binnen de ambitie om meer integraal en geïntegreerd beleid te voeren. Het effect van deze
beleidsdoelstelling voor zowel de interne als de externe klanten en stakeholders is een efficiëntere
dienstverlening, zowel specifiek van adequate en gerichte inzetbaarheid van data, informatie, kennis,
expertise en onderzoek, als van comfortabeler beschikbaar stellen van diverse data en informatie aan een
breder publiek. Als impact levert dit finaal het onderbouwen van de diverse ontwikkelingen in WestVlaanderen op, met het verhogen van de kwaliteit van beleidsvoering en het versterken van de positie van
het provinciebestuur en haar stakeholders (zowel groepen van belanghebbenden als individuele partijen
als klanten). Dit zal zowel de samenwerking intern tussen de diensten en agentschappen ten goede
komen, als de samenwerking tussen het provinciebestuur en haar stakeholders, zowel vraag- als
aanbodgericht. Deze beleidsdoelstelling versterkt de herkenbaarheid, profilering, inzetbaarheid en
meerwaarde van het provinciebestuur, specifiek in haar rol als kennispartner, en het ondersteunt ook haar
rol als regiobestuur.
Indicator: Het globaal aantal geregistreerde gebruikers op het digtaal portaal KennisWest - Streefwaarde
(eind 2025): 5.000
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.171.337,49

6.204.466,93

2.051.680,34

2.039.006,78

8.252.151,58
2.839.843,50

-3.119.657,15

-4.165.460,15

-5.412.308,08

770.117,25

1.070.192,07

1.164.070,88

232.121,89

235.575,56

0,00

-537.995,36

-834.616,51

-1.164.070,88

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00
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Prioritair actieplan: AP000030
4.01 Afgestemd uitvoeren van analyses, studies en onderzoeken door het Provinciebestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Als provinciebestuur voeren de verschillende diensten en agentschappen zelf heel wat analyses,
studies of onderzoeken uit, of we verlenen opdrachten daartoe. We maken periodiek een overzicht
van wat we enerzijds systematisch en anderzijds ad hoc op dat vlak doen en houden rekening met
nieuwe behoeften en mogelijkheden. We maken multidisciplinaire indicatorensets op over het
provinciaal grondgebied, grensoverschrijdend en voor specifieke streken.
Indicator: De jaarlijkse geactualiseerde inventaris van onderzoeken en analyses uitgevoerd door het
provinciebestuur en haar agentschappen (zelf of als opdrachtgever) - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1
(in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
De inventaris bevat momenteel informatie (datareeks/onderzoek/omgevingsanalyse/methodiek)
van de onderzoeksentiteiten van POM (DSA), Westtoer (kenniscentrum) en Data & Analyse van het
Provinciebestuur zelf. Deze inventaris werd voor de eerste keer opgemaakt in 2019 en wordt jaarlijks
geactualiseerd. De helft van de geregistreerde onderzoeken en omgevingsanalyses gebeurden op
eigen initiatief van de drie onderzoeksentiteiten, de andere helft op vraag van derden. Het is de
bedoeling om de inventaris verder uit te breiden met onderzoeksinitiatieven die door de diensten
(los van de onderzoeksentiteiten binnen het bestuur) tot stand gekomen zijn.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

96.115,88

139.829,55

7.352,74

10.000,00

278.531,55
10.000,00

-88.763,14

-129.829,55

-268.531,55

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000207
Afgestemd uitvoeren van beleidsondersteunende analyses, advies en maatwerk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert data-analyses uit zowel op vraag van derden als op eigen initiatief.
Bijkomend worden diverse beleidsondersteunende studies uitbesteed in functie van
provinciale beleidsplanning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 2 maart werd de 'Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2021' voorgesteld
tijdens een webinar. Er waren 250 deelnemers. De atlas en gemeentelijke steekkaarten
worden ontsloten via KennisWest.be. In de periode maart - december waren er bijna 7500 hits
op de atlas, met bijna 5000 unieke bezoekers. In het najaar van 2021 werd verder gewerkt
aan het rapport van het leefbaarheidsonderzoek: het rapport dat in 2020 werd opgeleverd
vormde de basis van besprekingen met de verschillende beleidsdiensten. Er werden op basis
hiervan bijkomende analyses uitgevoerd. Eind 2021 werden beleidsaanbevelingen voorbereid,
die begin 2022 aan de deputatie zullen worden voorgelegd. Samen met de dienst Mobiliteit en
Infrastructuur is een onderzoek gestart naar het verplaatsingsgedrag van de
hogeschoolstudenten in Brugge en Kortrijk. In 4 gemeenten (Zedelgem, Ichtegem, LangemarkPoelkapelle en Zonnebeke) werden, samen met de OCMW’s, kwetsbaarheidsonderzoeken
uitgevoerd. Er werden diverse maatwerkprojecten uitgevoerd: in 2021 werden 68 vragen
beantwoord, het merendeel op vraag van provinciale diensten (19) en lokale besturen (28). De
rode draad doorheen de thema's zijn demografische analyses, vooral dan op atypische
gebiedsindelingen, dorpenanalyses, woonbeleid en onderzoeksondersteuning. Verder was er
ook betrokkenheid en desgevallend financiële ondersteuning bij studies van andere diensten
en agentschappen, zoals een studie over grensoverschrijdende vervoersbewegingen (project
TransMobil) en een studie over arbeidszorg.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

52.173,01

58.951,87

0,00

0,00

155.192,00
0,00

-52.173,01

-58.951,87

-155.192,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000208
Vormgeven, opzetten en voorbereiden projecten milieu, natuur en landschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De actie voorziet in middelen ter vormgeving, opzetting en voorbereiding van projecten van
de dienst Milieu, natuur en waterbeleid waarvan de nood zich manifesteert en die niet vervat
zijn in de reguliere specifieke werking of in de reeds bestaande projectwerking.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. het aflopend Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg FranceWallonië-Vlaanderen) werd nog gewerkt aan de eindrapportage. Daarnaast is de
projectenveloppe aangesproken om cofinancieringsmiddelen i.k.v. het project Grassification
te kunnen laten terugvloeien naar de dienst EEIS (dit project werd verlengd en het
projectbudget wijzigde). Er werd tevens een bijdrage geleverd voor de projectleiding van het
project I-Qua naar aanleiding van de afronding van dit project.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.835,30

1.810,30

1.352,74

0,00

62.179,55
0,00

-3.482,56

-1.810,30

-62.179,55

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000209
Verzekeren van de milieucoördinatorplicht (uitvoeren van studies en onderzoek)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De milieucoördinator heeft als taken: adviseren van alle investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant zijn, bijhouden van een afvalstoffenregister en duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, informeren van personeelsleden over het verduurzamen
van de interne werking, opvolgen van de emissie- en immissiemetingen en de registratie van
de resultaten, waken over het naleven van de milieuwetgeving en daarvoor op regelmatige
tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de
afvalstromen, opstellen van een jaarverslag met hierin de wijze waarop zij de opdracht heeft
vervuld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor volgende projecten werden omgevingsvergunningsaanvragen ingediend:
remise Bulskampveld, afspuitplaats Bulskampveld, hernieuwing De Gavers, Technicum
Kortrijk, loods Pannecoucke, loods groendienst Wijnendale, update Tillegem, loods Kemmel,
loods groendienst Sterrebos, stopzetting loods Kalvekeetdijk en stopzetting Provinciehuis
Abdijbeke en Bezoekerscentrum De Blankaart. Momenteel zijn er een aantal dossiers lopende:
hoogspanning en masterplan Raversyde, hernieuwing provinciedomein De Palingbeek en
loods Fort van Beieren. I.s.m. de dienst Mobiliteit en Infrastructuur worden de
rioleringsstudies opgevolgd: Bergelen en PTI KDG. De milieucoördinator blijft deelnemen aan
de rondgangen op de provinciale sites samen met de preventieadviseurs, afhankelijk van de
dan geldende maatregelen fysiek of online. De jaarlijkse controles van de IBA's (individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater) in de provinciale domeinen werd terug uitbesteed
aan PCM Oost-Vlaanderen. De resultaten van de staalnames, die plaatsvonden in juli en
november, werden gedeeld met de bevoegde diensten. Na overleg met OVAM in 2020 werd
een lijst van 7 sites gemaakt waar voor enkele percelen nog een oriënterend bodemonderzoek
nodig is. De opdracht werd gegund aan PCM; zij hebben in de 2 de jaarhelft van 2021 werk
gemaakt van De Gavers, Harelbeke (vooronderzoek, veldwerk en analyses uitgevoerd –
rapportage nog af te werken), PTI campus KDG, Kortrijk (vooronderzoek, veldwerk en analyses
uitgevoerd voor 80%uitgevoerd – rapportage nog uit te voeren), ’t Hooghe, Kortrijk
(vooronderzoek, veldwerk en analyses uitgevoerd – rapportage af te werken). De andere 4
sites staan op de planning in 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.957,08

28.017,87

0,00

0,00

11.360,00
0,00

-12.957,08

-28.017,87

-11.360,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000210
Organiseren van biodiversiteitsmonitoring
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie verzamelt doelgericht natuurdata door de inzet van vrijwilligers voor
dataverzameling en het opvragen van natuurdata vanop waarnemingen.be. Voor het eerste
doel worden overeenkomsten op maat opgemaakt, die de uitbetaling van
vrijwilligersvergoedingen en vervoersonkosten regelt. Voor het tweede doel bestaat een
overeenkomst met Natuurpunt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Medio 2021 werden reeds uitbetaald: het saldo 2020 en het voorschot 2021
binnen de meerjarige overeenkomst 2020-2022 rond het gebruik van data uit
waarnemingen.be. De contexten waarbinnen gegevens m.b.t. soortverspreiding worden
opgevraagd zijn nog steeds provinciale prioritaire en symboolsoorten, provinciedomeinen en
groene assen, de regio-schermen Zwinstreek en grenszone Frankrijk, specifieke projecten (b.v.
1000-soorten dagen),...
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.252,94

8.300,00

0,00

0,00

15.300,00
0,00

-10.252,94

-8.300,00

-15.300,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000211
Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie participeert in een tijdelijk onderzoeksproject dat de invloed nagaat van
alternatief graslandbeheer op de insectenpopulatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verlenging van het onderzoeksproject werd medio 2021 goedgekeurd door
de deputatie. De verlenging loopt tem 31/12/2024. De scoop en de inhoud van het onderzoek
blijft dezelfde. Het partnerschap werd wat uitgebreid, en de financiële afspraken hertekend
(sinds verlenging overeenkomst zijn UGent én INBO netto ontvangende partijen binnen de
opdracht). Voor de Provincie groeit het aandeel, maar werd anderzijds ook co-financiering
bekomen van twee andere provinciebesturen (t.g.v. recente tendens om méér interprovinciaal
samen te werken rond studie-opdrachten). In 2021 werden alle betalingen verricht die
verwijzen naar de eerste overeenkomst, daarnaast tevens een eerste betaling die verwijst
naar de verlenging van de onderzoeksopdracht.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.500,25

15.249,51

0,00

0,00

7.000,00
0,00

-6.500,25

-15.249,51

-7.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000212
Periodiek uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt wordt 4 keer per jaar uitgegeven, zowel in een fysiek
als een digitaal formaat. De inhoud focust zich op de sociaaleconomische dynamiek (in ruime
zin) in West-Vlaanderen. Daarbij wordt samengewerkt met provinciale diensten,
agentschappen en externe partijen. Elke editie bevat zowel vaste rubrieken (zoals starters,
innovatie, bedrijvig onderwijs, in de kijker, Fabrieken voor de Toekomst, ondernemen,
naarstige plekken) als een themakatern dat waardevol en uniek journalistiek onderzoek
brengt. In 2023 wordt de 65ste jaargang voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden 3 edities van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt uitgegeven en
verspreid aan de abonnees, zowel in papieren versie als in digitaal formaat via diverse
kanalen en KennisWest.be. In het voorjaar werd eerst nog de laatste editie van 2020 met het
themakatern over duurzaam bouwen verspreid, samen met een extra promotieactie naar de
bouwwereld. Daarna volgde de editie met het themakatern 'Ondernemen begint met een
droom'. In het najaar werd het dubbelnummer uitgegeven met als themakatern 'Kennisregio
West-Vlaanderen' dat in relatie stond met het onderzoek daarover (zie ook actie 218). Er werd
ook gestart met de opmaak van de editie met themakatern over de fietseconomie in WestVlaanderen die in 2022 wordt afgewerkt en verspreid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.397,30

27.500,00

6.000,00

10.000,00

27.500,00
10.000,00

-3.397,30

-17.500,00

-17.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000031
4.02 Gecoördineerd beheren en breed beschikbaar stellen van data en informatie die zowel door het Provinciebestuur zelf
als door anderen wordt gegenereerd
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We beschikken over diverse soorten data (bv. statistisch, cartografisch) en informatie (bv.
onderzoeken, publicaties, documentatie, tools) over West-Vlaanderen die we zelf genereren of van
andere partijen verkrijgen. We stellen dit op een gecoördineerde manier breed ter beschikking via
het nieuw integrerend digitaal portaal KennisWest en via specifieke systemen en locaties waar
nodig, waarbij een meerwaarde gecreëerd wordt t.o.v. wat andere partijen aanbieden.
Indicator: Aantal nieuwe (jaarlijks 8.400) en aantal gewiede items in KennisWest.be Streefwaarden: 9.600 (in 2021), 9.600 (in 2022), 9.600 (in 2023), 14.400 (in 2024), en 14.400 (in
2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 13.175
Er werden 11.7600 nieuwe en 1.415 gewiede items verwerkt in KennisWest.be.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

372.651,83

405.272,07

14.257,52

12.294,19

438.897,07
37.482,39

-358.394,31

-392.977,88

-401.414,68

137.336,88

152.845,00

152.845,00

0,00

0,00

0,00

-137.336,88

-152.845,00

-152.845,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
154

Prioritaire actie: AC000216
Beheren en beschikbaar stellen van statistische omgevingsdata via Provincies in Cijfers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er is een intense samenwerking tussen de 5 Vlaamse Provincies m.b.t. dataverwerving en
data-ontsluiting (geregeld via een samenwerkingsovereenkomst).
Provincies.incijfers.be is de gemeenschappelijke tool om data te ontsluiten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Provincies in Cijfers (PinC) is een initiatief van de 5 Vlaamse Provincies. Het is
een online tool om statistische omgevingsinformatie ter beschikking te stellen over de
verschillende beleidsdomeinen relevant voor lokale besturen. West-Vlaanderen is
verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen wonen en gezondheid. Binnen deze
beleidsdomeinen werden de datasets geactualiseerd, en vooral binnen het beleidsdomein
wonen werden bijkomende datasets (data wonen Vlaanderen en kadaster) opgenomen. Begin
2021 werd een rapport voor de Eerstelijnszones (ELZ) online gezet. Gekoppeld hieraan werd
een specifieke dataset en opleiding voorzien voor de populatiemanagers van de
vaccinatiecentra. In juni is het rapport landbouw online gekomen en in het najaar de
herwerkte versie van het woonrapport. Momenteel wordt gewerkt aan een rapport ruimte en
een rapport klimaatadaptatie. In het voorjaar werden een hele reeks vormingen
georganiseerd: voor gemeentelijke ambtenaren lokale economie, voor medewerkers
Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) wonen, voor medewerkers Samenlevingsopbouw,
voor personeel stad Oostende, voor eigen collega's van gebiedswerking. In overleg met de
gemeentebesturen wordt in PinC een gemeentegedragen wijkindeling geïntroduceerd
(authentieke bron voor de wijkindeling). Voor 19 gemeenten is er eind 2021 een afgeklopte
wijkindeling. Eind 2021 werd ook de beslissing genomen om alle publiek toegankelijke data op
PinC als open data te beschouwen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.000,00

70.000,00

145,71

0,00

70.000,00
0,00

-69.854,29

-70.000,00

-70.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000217
Beheren en beschikbaar stellen van geodata
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten die toelaat om ruimtelijke
overheidsinformatie te raadplegen, te analyseren en te verwerken. De provinciale
dienstverlening richt zich zowel op intern gebruik (provinciale diensten) als externe gebruik
(andere overheden, organisaties en burgers).
I.k.v. het GISWest platform, PinC en ruimtelijke kubussen Data & Analyse wordt er
geïnvesteerd in jaarlijkse actualisatie van diverse ruimtelijke data, optimalisatie van beheer,
verwerking en publicatie systemen/processen (GIS) en ondersteuning van de interne en
externe ruimtelijke dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het GISWest-platform is een verzameling van (web)diensten, applicaties en
tools die overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid bieden om
actuele geo-informatie van overheden te raadplegen, te analyseren en te verwerken. De
aangeboden geo-informatie wordt op systematische wijze geüpdatet i.s.m. de provinciale
diensten. Het GISWest platform en zo'n ondersteunende software werd i.s.m. de externe
leverancier geüpgraded naar de recentste versie (zie actie AC000221). Verschillende
projecten/processen met verwerking van geo-informatie van diverse provinciale diensten
werden geadviseerd en begeleid. Onder andere de Groendienst werd begeleid bij de
ontwikkeling van de app 'SafeTreeFirst' voor beheer van bomen op provinciale domeinen. Op
vraag van de sectie Belastingen werden de recentste feiten 'tweede verblijfsbelastingen' en
'bedrijfsbelastingen' verwerkt en op kaart weergeven via een intern geoloket. Op vraag van de
dienst Erfgoed werd het geoloket omtrent WOI luchtfotografie geactualiseerd. Op vraag van
de sectie Data & Analyse werd begeleiding voorzien bij het opstellen van metadata als
onderdeel van het Europees project TransStat. Er werd volgens overeenkomst met de
leverancier verder in de dataset Plan3D geïnvesteerd (grootschalige luchtfoto en oblique
beelden van het volledige grondgebied West-Vlaanderen) zodat deze dataset ook 2021 ter
beschikking is ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen bij 6 provinciale diensten. Ter
optimalisatie van het centraal beschikbaar stellen van actuele geo-informatie is er een
abonnement genomen op een tool om op geautomatiseerde wijze web services die geoinformatie van b.v. Informatie Vlaanderen uit te lezen en beschikbaar te maken op het
GISWest-platform.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

34.841,83

40.077,63

0,00

0,00

40.077,63
0,00

-34.841,83

-40.077,63

-40.077,63

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000218
Beheren en beschikbaar stellen van documentatie via het Kenniscentrum en KennisWest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het documentatiebeheer komt sinds de ontwikkeling van het nieuw digitaal portaal
KennisWest.be nu tot volle wasdom. Dit omvat o.m. het coördineren, beheren (selecteren,
screenen, centraliseren, bewaren, opvolgen) en beschikbaar stellen van documentatie over of
nuttig voor de sociaaleconomische ontwikkeling van West-Vlaanderen, alsook de coördinatie
en beheer van abonnementen, lidmaatschappen en publicaties voor het Kenniscentrum en
voor provinciale diensten en kabinetten, passend in de interne collectie. De doelgroepen van
deze dienstverlening zijn zowel intern (provinciale diensten en agentschappen) als extern (bv.
lokale besturen, kennisinstellingen, ondernemerswereld).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: KennisWest.be werd systematisch met nieuw materiaal geactualiseerd. Het
groeide sinds januari 2021 aan met 11.760 artikels, publicaties, gedigitaliseerde dossiers,
berichten, evenementen, oproepen, kennistools, organisaties, periodieken, dienstverlening en
ontwikkelingen. Hiervan waren 63 items ingevoerd voor de interne collectie (aankoop boeken,
abonnementen en lidmaatschappen voor personeel). Partnerschappen met uitgeverijen
werden opgestart (Garant, Pantarein Editorial, Vereniging Vlaamse Reisbureaus, Etion,
Bouwunie, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, Mediawerf, Editor International, De
Wakkere Burger) i.f.v. het verspreiden van betalend materiaal en bekendmaking
KennisWest.be. Verschillende teamleden worden voortdurend gevormd in vaardigheden voor
het documentatiebeheer. De algemene lanceringscampagne over de bekendmaking van
KennisWest die in het najaar van 2020 werd opgestart, werd beëindigd in december 2021.
Daarbij werden er zowel via klassieke media (bv. De Standaard, Ondernemers) als via digitale
weg (bv. LinkedIn, Google) advertenties geplaatst. Er werd een interactieve presentatie over
KennisWest opgemaakt in samenwerking met dienstverlener Xiwa, om in de loop van 2022
doelgroepen specifieker te benaderen. Materiaal van de kerncollectie werd verder
gedigitaliseerd i.s.m. dienstverlener iGuana. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing
van de ambitie 'Kennisregio West-Vlaanderen' werd opgemaakt i.s.m. dienstverlener Nelson;
dit wordt in 2022 verder gezet met acties ter uitvoering.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

189.685,37

209.500,00

0,00

0,00

217.000,00
0,00

-189.685,37

-209.500,00

-217.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000219
Optimaliseren van het digitaal portaal KennisWest en ontwikkelen van nieuwe tools
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het digitaal portaal KennisWest.be is er een onderhoudscontract en zijn er maandelijkse
kosten voor de hosting en de SQL-database.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het digitaal portaal KennisWest.be werd door de externe leverancier
ondersteund en optimaal onderhouden. Het platform werkt stabiel en bij de weinige
onderbrekingen werd snel een oplossing naar voor geschoven. De leverancier is proactief en
meldt ook nieuwe zaken rond veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.875,68

41.900,00

0,00

0,00

34.400,00
0,00

-41.875,68

-41.900,00

-34.400,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000220
Uitvoeren van het Europees project TransStat (Interreg FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

TransStat is een Interregproject Vlaanderen - Wallonië - Frankrijk. Het doel van het project is
het bepalen van een werkwijze om permanent grensoverschrijdende datasets (focus op
gemeenteniveau) ter beschikking te stellen voor toekomstige projectpartners en stakeholders
in de betrokken regio.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verlening van het project TransStat tot 31/03/2022 werd goedgekeurd. Als
projectleider staat de Provincie in voor de dagelijkse opvolging en rapportering van het
project. Dit behelst het bewaken van de algemene voortgang, het organiseren van overleg en
het opmaken en indienen van de semestriële activiteitenrapporten. Werkpakket 3 werd in het
voorjaar 2021 afgerond en werkpakket 4 (ontwikkelen metadataservice) en 5
(samenwerkingsakkoord en slotevent) zijn in uitvoering. Naast de algemene coördinatie voor
deze werkzaamheden staat de Provincie in voor alle werkzaamheden nodig voor het
ontwikkelen van de metadataservice langs Vlaamse zijde en de organisatie van het slotevent
(08/03/2022). Het samenwerkingsakkoord dat het verder zetten van de werkzaamheden na
afloop van de Interreg-periode moet garanderen, zal in het voorjaar 2022 door alle betrokken
partners, inclusief de Provincie, ondertekend worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.804,81

5.619,44

24.619,44

14.108,51

12.294,19

37.482,39

11.303,70

6.674,75

12.862,95

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000221
Afgestemd beheren van data en informatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het digitaal portaal KennisWest.be, kubussen, databaseprocessen, het GISWestplatform en
diverse data worden jaarlijks verder geoptimaliseerd (actualiseren, bijwerken, uitbouwen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd het digitaal informatieportaal KennisWest.be aangepast en
doorontwikkeld om mee te blijven met de evoluties rond informatieverwerking en
informatieverspreiding. Het betreft zowel nieuwe functionaliteiten, aanpassing aan nieuwe
juridische vereisten als evoluties in de interface. In het voorjaar werd gefocust op de
achterkant van het systeem en in het najaar werd de volledige vernieuwing van de
detailpagina’s in het portaal uitgewerkt, geïmplementeerd en gelanceerd. De geplande
optimalisaties werden correct, tijdig en met de nodige betrokkenheid van de leverancier
binnen de voorziene scope uitgevoerd. I.k.v. bedrijfszekerheid en beveiliging werd volgens het
uitgestippelde migratietraject het GISWest platform i.s.m. met de externe leverancier in
eerste fase geüpgraded naar de recentste versie van de ondersteunende software. Op deze
wijze wordt er voldaan aan de verwachtingen omtrent beschikbare functionaliteiten en
technologie van de interne/externe klanten. In het najaar werd de tweede fase om het
volledige GISWest platform te migreren naar een nieuwe up-to-date productie omgeving
(Windows Server) ingepland en voorbereid. Deze tweede fase is door omstandigheden
uitgesteld naar voorjaar 2022. Dit heeft geen impact op de beschikbaarheid van het GISWestplatform voor de gebruikers en processen. Nadat in 2020 het proces om 2de verblijven
ruimtelijk te detecteren herzien en geoptimaliseerd is geweest, is het onderhoud en updating
van de nodige data voor dit proces structureel opgenomen geweest bij de jaarlijkse update en
optimalisatie van de kubussen. Op vraag van de sectie Belastingen werd door de
dienstleverancier een analyse uitgevoerd om de resultaten van het proces om 2de verblijven
ruimtelijk te detecteren vergeleken met de lijsten van 2de verblijven aangeleverd door de
gemeenten met een eigen 2de verblijven belasting (vooral de kustgemeenten) en in een
dashboard beschikbaar gemaakt. Op deze wijze wil de sectie Belastingen een zo volledig als
mogelijk lijst van 2de verblijven opstellen. De kadastrale legger met eigenaarsgegevens en de
kubussen 'bevolking en gezinnen', 'werkzoekenden', 'onderwijs', 'kadaster' worden jaarlijks
geüpdatet en geoptimaliseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

137.336,88

152.845,00

0,00

0,00

152.845,00
0,00

-137.336,88

-152.845,00

-152.845,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000222
Uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via uitbouw collecties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het documentatiecentrum worden vier collecties uitgebouwd en ter beschikking gesteld van
het publiek (hoofdzakelijk intermediairen): NT2 (achtergrondwerken en educatieve
materialen), materialen voor educatie voor duurzame ontwikkeling (opvolger van het
documentatiecentrum Kleur Bekennen), achtergrond voor doelgroepen reglementen en
educatieve materialen EDIC.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) In de eerste helft van 2021 werd de overgang naar het eengemaakt
bibliotheeksysteem verder uitgerold. De migratie van VUBIS (het oude bibliotheeksysteem)
naar WISE (het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem) is volledig afgewerkt. De
overeenkomst tussen de Provincie en vzw Het Portaal, de vzw rond de openbare bibliotheek
ARHUS van Roeselare, ging in juni in voege. Dat ging gepaard met een communicatie naar de
leners. Vier medewerkers zijn opgeleid om met het nieuwe bibliotheeksysteem te werken. De
opgelopen achterstand bij de systeeminvoer van 2020 werd weggewerkt. Naar aanleiding van
de overgang naar het eengemaakt bibliotheeksysteem worden historische fouten uit de
catalogus weggewerkt. Dit garandeert dat gebruikers efficiënt materialen op thema en op
maat van hun doelgroep kunnen terugvinden in de databank/catalogus. De collectie werd
verder uitgebouwd en aangekochte materialen worden systematisch in WISE ingevoerd. De
uitbouw van de collectie blijft focussen op NT2-materialen, materialen voor mensen die
Nederlands willen leren. De uitleenboxen NT2 zijn gemaakt en ingevoerd en kunnen vanaf dit
jaar ontleend worden. Hiervoor werd samengewerkt met de scholengroep ARKORUM. In de
tweede helft van 2021 werd extra aandacht geschonken aan de aankoop van nieuwe
materialen voor het secundair en volwassenenonderwijs. In 2021 werd ook gewerkt aan het
toegankelijker maken van de collectie. Er werd een nieuwe indeling geïnstalleerd en elk boek
wordt onder de loep genomen om in de juiste categorie in te delen en er trefwoorden aan toe
te voegen in onze online catalogus. Dit moet ervoor zorgen dat ontleners gerichter kunnen
zoeken in onze collectie van materialen. Dit grote werk zal ook in 2022 verder gezet worden.
Interbibliothecair leenverkeer werd opgestart. Op die manier kunnen gebruikers die verder
van Roeselare wonen makkelijk de materialen van het documentatiecentrum voor
Wereldburgerschap ontlenen. Payconiq werd geïnstalleerd om klantvriendelijker en
toegankelijker te zijn. In de rubriek 'uit de rekken' van het halfjaarlijks magazine, waarin ook
het programma van het Wereldhuis staat, wordt steeds een greep uit het aanbod getoond om
dat aanbod verder te verspreiden. (2) Vanuit haar rol als kennispartner neemt de Provincie
deel aan het Europees onderzoek van de Radboud universiteit naar vierde pijler-initiatieven.
Vierde pijler-initiatieven zijn een bijzondere doelgroep voor en tegelijk partners van de
Provincie in de uitvoering van haar Noord-Zuidbeleid. Het zijn organisaties die door hun
gedrevenheid, hun onbaatzuchtige inzet en fijnmazige aanwezigheid in het maatschappelijk
weefsel – zowel bij ons, als in het globale Zuiden – belangrijke spelers binnen de wereld van de
internationale solidariteit zijn. Daarnaast is er ook de steeds grotere financiële impact van
deze pijler. Dit onderzoek zal de impact van vierde pijler-initiatieven objectiveren, wat de
mogelijkheid biedt hen duidelijker op de kaart van de internationale solidariteit te zetten.
Daartoe werd in 2021 een overeenkomst afgesloten. In 2021 verspreidde en verwerkte
Radboud universiteit de surveys en vonden de focusgroepen - i.s.m. het postgraduaat
duurzame ontwikkeling - plaats.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.324,36

36.175,00

3,30

0,00

50.800,00
0,00

-33.321,06

-36.175,00

-50.800,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000223
Garanderen van de vlotte werking van het Kenniscentrum West
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen het Kenniscentrum West vond quasi maandelijks intern structureel
sectie-overleg plaats met de diverse teams samen (collega's van data & analyse/Provincies in
Cijfers, documentatiebeheer/Kenniswest, GISWest en van West-Vlaanderen Werkt), naast een
tweewekelijks kernoverleg. Binnen de diverse teams is er zowel periodiek als ad hoc overleg
voor specifieke zaken (bijvoorbeeld team data en analyse, team documentatiebeheer). Door
de COVID-19-maatregelen gebeurde dit overleg noodgedwongen in de meeste gevallen online
via MS Teams. Twee collega's verlieten het Kenniscentrum West en er werden
aanwervingsprocedures gestart om deze plaatsen opnieuw in te vullen. In 2021 leidde dit tot
één positief resultaat, voor de tweede plaats werd de procedure eind 2021 hernomen. Voor
GISWest leidde de bevordering van de GIS-coördinator tot een positief resultaat, de
aanwerving van een GIS-deskundige nog niet. Ook voor de functie deskundige-journalistiek
was er geen positief resultaat. Deze beide aanwervingen worden in 2022 hernomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

119,78

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00

-119,78

-2.000,00

-2.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000032
4.03 Overzichtelijk en doelgericht beschikbaar stellen van diverse kennis en expertise van het provinciebestuur en
organiseren van kennisoverdracht
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We benaderen diverse doelgroepen (bv. lokale besturen, onderwijs, kennisinstellingen,
ondernemers, middenveldorganisaties, bezoekers en burgers) met zowel het gebundeld aanbod van
kennis en expertise die de verschillende diensten en agentschappen aanbieden, als met specifieke
kennis en expertise. We organiseren daarbij specifieke educatie en kennisoverdracht waar nodig.
Bepaalde specifieke dienstverlening komt ook in de hierna volgende actieplannen voor.
Indicator: Aantal vormingsmomenten, infomomenten en netwerkactiviteiten voor gemeenten en
andere actoren voor de thema’s milieu (in brede zin) en wereldburgerschap - Streefwaarden: 25 (in
2021), 30 (in 2022), 30 (in 2023), 30 (in 2024), en 30 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 63
Er zijn 63 vormings- en netwerkmomenten georganiseerd, waarvan 20 voor gemeentelijke
ambtenaren. De andere momenten gingen door voor professionals uit het onderwijs en de
integratiesector of voor het brede publiek.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

983.115,96

994.697,65

6.859,96

0,00

950.377,00
0,00

-976.256,00

-994.697,65

-950.377,00

2.541,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.541,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000224
Overzicht beheren van kennis en expertise en dat beschikbaar stellen aan doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt een website om het woon- werkverkeer van bedrijven te helpen optimaliseren
ontwikkeld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie biedt via het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen
ondersteuning aan werkgevers en werknemers die hun bedrijfsmobiliteit en woonwerkverplaatsingen duurzamer willen organiseren. Naast de provinciale woon-werkcampagne
de testkaravaan, ondersteuning/ begeleiding en opvolgen Pendelfondssubsidiedossiers,
krijgen bedrijven ook de mogelijkheid om een gratis mobiscan (mobiliteitsanalyse) te laten
opmaken door de Provincie. De methodiek van de mobiscan was na meer dan 15 jaar
dringend aan een update toe met meer focus op digitalisering, automatisering en
benchmarking. Hiertoe werd een externe leverancier ingeschakeld voor de ontwikkeling van
een online webapplicatie. Eind mei 2021 werd het bestek gelanceerd; op 28 oktober 2021 gaf
de deputatie het fiat om de opdracht te gunnen aan Duo. Intussen zijn de eerste
werkgroepvergaderingen gestart. Oplevering is voorzien tegen ten laatste 7 september 2022.
De diensten ICT en EEIS bieden de nodige inhoudelijke ondersteuning in de projectgroep.
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Prioritaire actie: AC000225
uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via de organisatie van vorming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast uitbouwen en beschikbaar stellen van collecties worden er ook vormingen
georganiseerd, gelieerd aan de materialen en collecties in het documentatiecentrum. Vorming
wordt breed ingevuld: netwerkactiviteiten, sensibilisering voor een breed publiek en
vormingen voor specifieke doelgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de werking van Wereldhuis West-Vlaanderen organiseerde de Provincie
39 vormingsmomenten, op drie na allemaal online. Er werd één online-netwerkevent opgezet
en er werden ook tien infomomenten in functie van verspreiding vertaalapp FACT (First Aid
Communication Tool) georganiseerd. (1) Er werden 6 vormingsreeksen (2 momenten)
taalverwerving en meertaligheid in het lager onderwijs en 1 reeks voor het kleuteronderwijs
ingericht. Daarnaast werd de reeks psychosociale begeleiding van mensen met een migratieachtergrond (3 momenten) en de reeks communiceren met anderstaligen (4 momenten) voor
begeleiders van mensen met een migratie-achtergrond ingericht. (2) Samen met de
centrumsteden werden twee avonden rond dekolonisatie georganiseerd en samen met VIVES
werd de lezing "Dochter van de kolonisatie" ingericht. (3) Voor het Zuidreglement waren er
vier schrijfmomenten waarop indieners hun dossier konden voorleggen: twee voor de
reguliere indiendata en twee voor thematische calls. I.k.v. de call ‘ondersteunen via diaspora
van landbouwinitiatieven in DR Congo' was er een speeddate. De vorming "Rapporteren aan
de Provincie" werd ook opgezet. (4) Globaal Kabaal, een lezingenreeks gekoppeld aan de
collectie van het documentatiecentrum organiseerde 5 activiteiten: lezingen rond honger,
Marokko en klimaat en conflict; één gesprekstafel met partners uit de Filipijnen en één
documentaire met aansluitend panelgesprek rond duurzame kledij. (5) Er werden resultaten
van onderzoeken voorgesteld: de impact van COVID-19 op 4e pijlers, praktijkonderzoek
taalhulpen en informele taalverwerving via speelpleinwerking. De resultaten van de
onderzoeken worden via KennisWest.be openbaar gesteld. Daarnaast was er de kick-off van
het Belgisch luik van het Europees onderzoek naar vierde pijlers i.s.m. het Postgraduaat
duurzame ontwikkeling. (6) Naast taalverwerving en meertaligheid werd voor het onderwijs
ook een voorstelling van materialen uit het documentatiecentrum binnen Klasbakken
georganiseerd en een workshop rond radicalisering in de klas. (7) Voor vierde pijlers werd,
naast vormingen aan het reglement gelinkt, ook een vorming rond beeldvorming
georganiseerd. (8) Van 23 tot 25 juni waren er webinars i.k.v. 50 jaar projectensteun. De
webinar van 25 juni werd gecapteerd door Focus-WTV en uitgezonden vanaf 27 juni. (9)
Samen met een aantal vrouwenbewegingen zette de Provincie i.k.v. internationale
vrouwenstraat een panelgesprek met sterke vrouwen op. (10) Voor mondiale ambtenaren
werd intervisie georganiseerd, een vorming rond revitaliseren van gemeentelijke adviesraden
en - samen met VVSG - twee vormingsmomenten rond Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. (11) In oktober vond de jaarlijkse netwerkdag plaats met
lezingen/workshops rond de thema's oorlog en conflict, duurzame mode, mondiale economie,
nieuwkomers naar tewerkstelling en klimaatactivisme. De netwerkdag was zowel online als
live te volgen. (12) In september en oktober werd, i.s.m. MiNaWa, een driedelige reeks rond
water opgezet. Er werden vernieuwende aanpakken, zowel in West-Vlaanderen als in het
globale Zuiden, voorgesteld. Elk moment ging door op een relevante locatie: Inagro, De
Gavers en het Vlaams Instituut voor de Zee. (13) Samen met 11.11.11 werd de
boekvoorstelling 'Van liefdadig tot rechtvaardig' van Els Hertoghen georganiseerd. (14) De
werkgroep FairTradeProvincie zette -samen met een aantal NGO’s- in het PTI het evenement
Goed Geboerd op.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.184,58

26.000,00

0,00

0,00

31.000,00
0,00

-23.184,58

-26.000,00

-31.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000226
Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu,
natuur en duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op
maat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In overleg met heel wat partners worden info- en overlegmomenten voor gemeenten
georganiseerd. In eerste instantie voor ambtenaren en schepenen milieu en duurzaamheid en
bij uitbreiding ook stedenbouw, Noord-Zuid, klimaat,... Verder wordt er specifiek voor
organisatoren van evenementen (lokale besturen en verenigingen) en scholen ook een
provinciale groepsaankoop van herbruikbare bekers georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Samen met de collega's van het Wereldhuis werd in september een
inspiratiereeks Wat met Water op 3 namiddagen op 3 locaties georganiseerd. Opzet was het
lokale en mondiale evenwaardig aan bod te brengen. Er werd gekozen voor een hybride event
met live streaming. De opkomst bleef hier onder de verwachtingen. Maar er wordt bekeken
om in 2022 de posters van voorbeeldprojecten ruimer te ontsluiten. In overleg met Afdeling
Handhaving, WVI en Leiedal werden een eerste fysiek overlegplatform omgevingshandhaving
georganiseerd op 20 oktober in Brugge. Hierbij werden toelichtingen rond stakingbevel en
controle viewer (beide Afdeling Handhaving) en werking provinciale dienst Waterlopen
geprogrammeerd. Met ruim 90 deelnemers uit diverse organisaties werd dit een mooi
netwerkmoment. Samen met WVI en Leiedal werd op 23 november een online infomoment
rond natuur en landschap georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.213,40

12.112,00

6.859,96

0,00

7.260,00
0,00

-3.353,44

-12.112,00

-7.260,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000227
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennis, expertise en onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Filiaal III omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw.
De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en
opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke
verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) worden
opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal III worden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.652,33

13.520,00

0,00

0,00

18.520,00
0,00

-6.652,33

-13.520,00

-18.520,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000228
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Monumentenwacht
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de werking van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen wordt het onderhoud van
beschermd en onbeschermd erfgoed gestimuleerd. De Provincie heeft hiertoe een
beheersovereenkomst met het provinciaal agentschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelages werden tijdig betaald. Monumentenwacht WestVlaanderen apb voert de beheersovereenkomst uit.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

766.289,00

766.289,00

0,00

0,00

766.289,00
0,00

-766.289,00

-766.289,00

-766.289,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000229
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Vonk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet een jaarlijkse dotatie aan het provinciebedrijf Vonk. Het vormngs- en
expertisecentrum Vonk biedt lokale overheden ondersteuning d.m.v. vorming, selectie,
coaching, teambegeleiding, bemiddeling en consulting.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vonk voert de beheersovereenkomst, zoals goedgekeurd door de provincieraad
op 26 november 2019, uit. Voor de concrete acties wordt verwezen naar de rapportering van
Vonk apb.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

176.776,65

176.776,65

0,00

0,00

127.308,00
0,00

-176.776,65

-176.776,65

-127.308,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000230
Patrimoniumbeheer Filiaal III
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal III te Brugge onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal III werden
uitgevoerd. Er werden akoestische panelen voorzien in één van de leslokalen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.541,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-2.541,00

-5.000,00

-5.000,00

Financiering
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Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000033
4.04 Versterken van het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij diverse doelgroepen door educatie, vorming en
intervisie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Natuur- en milieueducatie is een kerntaak van de Provincies en één van de instrumenten van het
provinciale natuur- en milieubeleid. NME beoogt een duurzame samenleving waarin elk individu, nu
en in de toekomst, bewuste duurzame keuzes maakt voor de natuur en het milieu. NME wil hier in
de eerste plaats toe bijdragen door een kwalitatief/toegankelijk NME-aanbod voor diverse
doelgroepen (onderwijs, bezoekers, recreanten, gezinnen, …) uit te werken en aan te bieden, zowel
op maat van de provinciedomeinen, de bezoekerscentra als de natuur daarbuiten. Dit met aandacht
voor de eigenheid van elke regio. Op die manier wil NME individuen in contact brengen met de
natuur, een natuur- en milieubewustzijn bijbrengen, de kennis m.b.t. natuur, milieu en duurzaam
handelen versterken, de betrokkenheid vergroten (zodat individuen zich actief inzetten) en de
vaardigheden versterken om duurzaam om te gaan met de natuur en het milieu. NME biedt hierbij
de mogelijkheid om de natuur en het milieu (op een laagdrempelige manier) met alle zintuigen te
ervaren, (leren) verkennen, bestuderen, interpreteren en begrijpen. In tweede instantie wil NME alle
West-Vlaamse NME-actoren inspireren en versterken door kennisuitwisseling te stimuleren,
deskundigheid te bevorderen, inhoudelijk en methodisch te vernieuwen, goede praktijkvoorbeelden
aan te reiken, begeleiders te vormen ter ondersteuning van de NME-werking, op maat de
gemeentelijke NME-werking te ondersteunen, zelf het goed voorbeeld te tonen en efficiënt in te
spelen op concrete behoeften, kansen en noden. Als laatste wil NME het onderwijs verduurzamen
als leer- en leefomgeving door het onderwijs te stimuleren en ondersteunen rond
duurzaamheidsthema’s, samen te werken met de andere Provincies in het kader van MOS, groenere
schoolomgevingen te realiseren (subsidie Natuur op school), buitenonderwijs (outdoor education) te
faciliteren en een aanbod op maat van het onderwijs aan te bieden en te begeleiden.
Indicator: Aantal vormings-, netwerk- en infomomenten voor interne en externe actoren op vlak van
Natuur- en Milieu-educatie en landschapseducatie - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in
2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 24
Er werden i.k.v. NME en landschapeducatie 24 vormings- netwerk- of infomomenten georganiseerd.
Deze gingen door voor internen NME-medewerkers (bezoekerscentra, regiowerking, MOS,..),
leerkrachten en directies of NMD-begeleiders.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.139.300,49

1.298.684,32

167.363,66

161.083,45

1.164.115,15
148.732,00

-971.936,83

-1.137.600,87

-1.015.383,15

12.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

5.000,00

63.499,93

63.499,93

0,00

63.499,93

58.499,93

-12.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000231
Uitwerken en uitvoeren van communicatie-initiatieven en -strategie m.b.t. natuurbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van soortactieprogramma's of campagnes is er soms nood aan de ontwikkeling
van info-borden, folders, of andere informatiedragers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie werden in 2021 kosten gedragen die te maken hebben met de
afwerking van Ferm! 2020, met de opmaak van Ferm 2021 (die evenwel pas in januari 2022
verspreid zal worden) en met de opmaak van een brochure n.a.v. de organisatie van een
symposium rond kleine landschapselementen, waarvoor een fotograaf werd ingeschakeld.
Het symposium had moeten doorgaan in december 2021 maar werd omwille van COVID-19
geannuleerd. Ook de brochure werd on hold gezet. Het symposium zou worden hernomen in
2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.378,75

10.040,00

0,00

0,00

10.040,00
0,00

-9.378,75

-10.040,00

-10.040,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000232
Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ieder jaar begin maart organiseert de Provincie - samen met een aantal partners - de
natuurstudiedag. Gedurende deze dag worden lezingen vanuit het professionele en
recreatieve natuurvorsersveld rond een welbepaald thema gehouden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De natuurstudiedag 2021 werd georganiseerd op 06 maart als een webinar
door de COVID-19-maatregelen. Om deze reden werden de middelen op deze actie ook niet
uitbetaald (middelen betreffen kosten die te maken hebben met een fysieke organisatie zoals
catering, die via de West-Vlaamse Milieufederatie worden geregeld).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00
0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000233
Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van soortactieprogramma's of van campagnes wordt occasioneel vorming
georganiseerd met externe sprekers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd in 2021 één vorming georganiseerd. Het betrof een vorming rond VTA
'visual tree assessment', die werd opengesteld voor de medewerkers van het PDPO project
'bomen plannen/beheren/planten', voor medewerkers van de Groendienst en voor de
landschapsconsulenten van regionale en stadlandschappen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.875,50

3.120,00

0,00

0,00

3.120,00
0,00

-1.875,50

-3.120,00

-3.120,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000234
Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie organiseert via stad-land-schappen en regionale landschappen eco-moestuinteams, waarbij groepen van gezinnen onder begeleiding van een coach de stiel van het ecomoestuineren aangeleerd krijgen in theorie én praktijk.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Acties rond eco-moestuin-teams werden niet meer georganiseerd in 2021.
Mogelijk valt de actie in de toekomst integraal weg uit het aanbod.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

240,00

0,00

0,00

6.240,00
0,00

0,00

-240,00

-6.240,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000235
Stimuleren van kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering bij interne en externe milieu-actoren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overleg, studiedagen, symposia, vormingen, kennisuitwisseling,
deskundigheidsbevordering,... georganiseerd voor zowel interne als externe NME-actoren
(actoren Natuur en Milieueducatie).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor de interne NME-medewerkers (bezoekerscentra, regiowerking, MOS,...)
werd 5 keer een EDUCO georganiseerd (4/02, 27/04, 10/06, 10/09 en 10/12). In de
voormiddag was er telkens ruimte voor brede kennisuitwisseling en overkoepelende NMEpunten. In de namiddag waren er diverse werkgroepen (MAKE, GIDS,...) waarbij collega's rond
concrete items konden uitwisselen/samenwerken. Sinds 2021 sluit ook Raversyde aan bij dit
overleg. Daarnaast werd 2 maal een steunteam (27/05 en 23/09) georganiseerd waarbij
hoofdzakelijk de regionale NME-werking aan bod kwam (RL en SLS). Vanuit sectie NME werd
deelgenomen aan het interprovinciaal NME-overleg en MOS-overleg (25/02, 22/04, 24/06,
7/10 en 25/11) met andere Provincies en hogere overheden, waarbij uitwisseling en
samenwerking omtrent NME centraal staat. Daarnaast werd ook deelgenomen aan tal van
andere overlegvormen waar NME niet meteen centraal staat, maar wel deel uitmaakt:
Centrumleidersoverleg CLO, Klasbakken, overleg West-Vlaamse kinderboerderijen,... De
ambitie blijft om ook overkoepelend met en voor externe NME-actoren initiatieven op te
zetten, zoals een lerend netwerk NME. Voorlopig is hier nog geen ruimte voor. In najaar 2021
werd opnieuw contact opgenomen met AZ Groeninge omtrent het symposium 'natuur op
voorschrift' en een nieuwe datum vastgelegd (9 juni 2022). Ook de nodige voorbereidingen
werden opgestart.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

577.325,45

565.050,00

0,00

4.282,00

565.050,00
4.282,00

-577.325,45

-560.768,00

-560.768,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000236
Organiseren en faciliteren van een provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het
provinciale beleid milieu, natuur en klimaat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provinciale Minaraad werd in 2018 opnieuw samengesteld. Voortaan is de Minaraad
tweeledige opgebouwd: een dossiermatige Minaraad en een inspiratieraad. Voor de
inspiratieraad worden de leden uitgebreid met vertegenwoordigers van een aantal nieuwe
organisaties zoals Fietsersbond, Landelijke Gilde, Landelijk Vlaanderen, enz. De 2
Minaraadvergaderingen gaan telkens aansluitend door, 4-5 keer per jaar.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Minaraad van 21 juni werd hybride georganiseerd. Op 6 september werd er
een brainstormnamiddag in Roeselare georganiseerd voor de Minaraadsleden met
aansluitend een etentje. De opzet was 3-ledig: (1) elkaar (opnieuw) wat beter te leren kennen
na ruim 1 jaar online vergaderen, (2) terugblik: hoe ervaarden de leden de initiatieven en
adviezen van de Minaraad, (3) vooruitblik: rol en werking van de Minaraad, wat willen de
Minaraadsleden gerealiseerd zien. Op 20 september was er een fysieke Minaraad. Op 22
november was er een digitale Minaraad. Ook in de periode juli-december waren er
verschillende online overlegmomenten van het dagelijks bestuur waarop o.a. de planning voor
2022 besproken werd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.229,74

6.160,00

0,00

0,00

5.150,00
0,00

-11.229,74

-6.160,00

-5.150,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000237
Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,
natuur en klimaat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De West-Vlaamse milieufederatie is de koepel van de West-Vlaamse milieu- en
natuurverenigingen. De Provincie ondersteunt reeds sinds 2002 de WMF mits een
samenwerkingsovereenkomst. Er is ook 1-2 jaar per jaar inhoudelijk overleg enerzijds met de
provinciale administratie en met de gedeputeerde. WMF is ook actief in het dagelijks bestuur
van de provinciale Minaraad.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitbetaling van het saldo voor 2020 werd goedgekeurd door de deputatie op
22 juli 2021. Verder was er vooral overleg met de WMF in kader van de Provinciale Minaraad.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

53.040,00

53.040,00

0,00

0,00

53.040,00
0,00

-53.040,00

-53.040,00

-53.040,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000238
Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de 5 provincies wordt er al sinds 2013 samengewerkt binnen het interprovinciaal
Kenniscentrum Milieu en aanverwante thema's (IPKC). Bedoeling is om meer te komen tot
gezamenlijke projecten en actief uitwisselen tussen de Provincies van kennis en expertise. Het
streefdoel van de netwerking is elkaar en elkaars activiteiten (beter) te leren kennen en te
komen tot een maximale uitwisseling van kennis en producten. Hiermee willen we als
provincie de gemeenten beter ondersteuning bieden bij hun lokaal milieubeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De stuurgroep van het IPKC overlegde online op 23 september en 18 november.
De handleiding Incidenten werd afgewerkt en in november bezorgd aan de (West-Vlaamse)
milieuambtenaren. Er werd verder gewerkt aan de inhoudelijke en praktische voorbereiding
van de netwerkdag milieu, natuur en gezondheid in 2022 in Antwerpen. De vijf Vlaamse
Provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via het online platform
provincies.incijfers.be stellen ze deze relevante cijfers ter beschikking van gemeenten. Zo
kunnen gemeenten hun energie- en klimaatbeleid vormgeven en monitoren, onder meer
dankzij kant-en-klare gemeentelijke klimaatrapporten. De lokale overheden vinden in deze
databank ook een kant-en-klaar “Rapport energie en klimaat” op maat van hun gemeente.
Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens op het vlak van de
vermindering van de broeikasgasuitstoot. Verder zijn er cijfers over de CO2-uitstoot per
sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van
hernieuwbare energie op hun grondgebied. Zo krijgt de gemeente inzicht in de maatregelen
die het meest effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en
grafieken wordt elke gemeente vergeleken met andere gemeenten, de Provincie of
Vlaanderen. In samenwerking met de collega’s van Data & Analyse en de vier andere
Provincies werd ook een rapport klimaatadaptatie uitgewerkt, dat beschikbaar zal zijn (maart
2022) in provincies.incijfers.be. Dit rapport wordt opgemaakt om gemeenten te ondersteunen
zowel bij de opvolging van hun klimaatadaptatiebeleid aan de hand van verschillende
indicatoren als om te rapporteren (naar Europa, gemeenteraad,…).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.060,00
0,00

0,00

0,00

-2.060,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000239
Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en
duurzame catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden ook een aantal projecten rond duurzaam bouwen opgevolgd zoals loods
Palingbeek en Hoeve Te Walle. Via diverse communicatiekanalen zoals Gazet en Westsite
wordt het provinciepersoneel op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd.
Bijkomend worden enkele projecten (zoals Green Deal Palingbeek, Fair ICT en Verduurzaming
keuken) en werkgroepen (zoals Fair Trade trekkersgroep en SDG werkgroep) opgevolgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Samen met de dienst Accommodatie wordt de wetgeving herbruikbaar
cateringmateriaal verder opgevolgd. De eenmalige verpakkingen (melkjes en suikertjes) bij de
automaten in de eigen gebouwen werden verwijderd. Het verpakken van het take away
aanbod werd opgevolgd en waar mogelijk advies of tips gegeven om het aanbod en de
verpakking te verbeteren. Ook in overleg met bezoekerscentrum De Gavers worden de opties
voor aankoop/huur van herbruikbaar cateringmateriaal voor evenementen bekeken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

1.010,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

-10,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000240
Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overkoepelende NME-producten ontwikkeld voor het brede publiek, Er wordt een
softwareprogramma voor reservaties, gidsenwerking,… in de educatieve centra beschikbaar
gesteld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de gunning voor een nieuwe reservatiesysteem toegewezen aan
een nieuwe leverancier 4DVision. Dit ging vooraf door intensieve werkgroepen om de noden
en functionaliteiten duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast werden reeds de eerste
verkennende stappen gezet in functie van een uitrol in 2022. Momenteel ondersteunt de
centrale NME hoofdzakelijk de decentrale NME-werking bij het realiseren van een
overkoepelend aanbod. Naast het ondersteunen van de bijdruk en verdeling van de
boslympische spelen, werden er reeds afspraken gemaakt voor een vervolg in 2022. Binnen
het centrale team is er geen ruimte om hier zelf op in te zetten. Voorlopig kan dit enkel
gerealiseerd worden via samenwerking.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.613,48

144.608,66

0,00

0,00

99.950,00
0,00

-56.613,48

-144.608,66

-99.950,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000241
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de Kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In de provinciedomeinen zonder bezoekerscentrum/of NME educatieve werking (Raversyde,
Koolhofput, Zeebos) wordt natuurbeleving aangeboden. Bijkomend wordt ingezet op het
ontwikkelen en ondersteunen van een lokaal educatief aanbod op maat van de Kust en
diverse doelgroepen, ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw aan de Kust,
ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de gemeentelijke
NME-werking, promoten van het kustaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De planning van 2021 werd – net zoals in 2020 - gronding bijgestuurd i.f.v. de
wisselende en aangepaste COVID-19-maatregelen. De sterkhouders van 2021: (1) In het
voorjaar kreeg het opgerichte North Seal Team steun met de aankoop van sensibiliserend en
logistiek materiaal. Daarbij kwam ook heel wat overleg tussen kustgemeenten en experten.
(2) De Grote Schelpenteldag 2021 werd grondig aangepast door de COVID-19-maatregelen.
De Provincie coördineerde de actie ‘schelpenteldag@school’ waarbij 35 klassen uit 20 scholen
aan zee zich inschreven. Zij telden ruim 15.000 schelpen. (3) In de zomer coördineerde het
steunpunt NME Kust de Kustsafari i.s.m 5 kustbezoekerscentra (30 fietstochten binnen Ik
Zomer West-Vlaams). Ruim 400 fietsers namen deel. (4) De nieuwe zoektocht ‘Op Tijdreis in
Raversyde’ (Ik Zomer West-Vlaams) kwam tot stand waarbij gezinnen met kinderen
erfgoedlocaties ontdekken in het groen. (5) In het najaar opent een nieuwe speelzone
Testerep in het provinciedomein Raversyde. Het steunpunt NME Kust begeleidde het
participatietraject, startte het creatief ontwerp en organiseerde de opening. (6) In november
werd Explozee.be gelanceerd dé inspiratiewebsite voor zeeklassen. (7) Ook van de partij in
2021: De Nacht van de Duisternis in Raversyde, de Zeekrant 2021, Het nieuwe Strandgidsje
Vlaamse Kust (Nl/Fr/Du) en enkele MOS-vergroeningsprojecten aan de kust. Vielen lastminute in het water in 2021: De Studie- en Trefdag voor Kustgidsen en workshops
wilgenhutten bouwen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.294,48

22.984,79

111,30

0,00

15.000,00
0,00

-12.183,18

-22.984,79

-15.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000242
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor Zuid-WestVlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt ingezet op het aanbieden van natuurbeleving in de provinciedomeinen zonder
bezoekerscentrum (Bergelen), ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw in ZuidWest-Vlaanderen, ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de
gemeentelijke NME-werking, promoten van het regioaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Stadlandschap Leie en Schelde heeft 29 landschapsplannen en 10
gemeentelijke projecten uitgevoerd. Daarnaast werden ook 42 landschapsplanadviezen
verleend aan particulieren en landbouwers. Het Stadlandschap volgde binnen de campagne
'Gemeente voor de Toekomst' het traject van 6 Wonderwoudjes, 2 Groene leefstraten, 1
Eetbare buurt en 3 Klimaatgroenscans op. Binnen het soortactieplan Eikelmuis kreeg de
werking 40 houtbetonnen nestkasten voor de inventarisaties. Het Stadlandschap organiseerde
ook een eerste eikelmuiscafé in Zuid-West-Vlaanderen voor alle actieve vrijwilligers waarbij
informatie en ervaring werd uitgewisseld. Het Stadlandschap woonde ook de provinciale
eikelmuisvergadering bij met voorstelling van de acties in de regio. Voor de Kamsalamander
werd een bemonsteringscampagne uitgevoerd met lokale vrijwilligers van de poelen in
Kruiseke. Hiervoor werd ook in 3 nieuwe amfibieënvallen geïnvesteerd. Met de resultaten
daarvan werd een sensibilisatie- en poelencampagne opgestart met stad Wervik en
Natuurpunt. Er werden 75 dubbele kunstnesten voor huiszwaluwen onder de gemeenten
verdeeld voor het versterken van de bestaande kolonies. Voor de overzetacties werden 100
nieuwe schermen aangekocht. In 2021 konden ondanks de COVID-19-maatregelen toch 41
activiteiten doorgaan. Er werd een uitgebreid extra programma voor Bergelen uitgewerkt
voor Ik zomer West-Vlaams. De gezinszoektocht in Deerlijk werd uitgewerkt en gelanceerd, de
zoektocht in Wervik werd grotendeels al uitgewerkt. Daarnaast was het Stadlandschap een
partner voor het Festival van het Landschap in Avelgem en werkte het Stadlandschap actief
mee aan het programma van 150 jaar Streuvels. Het Stadlandschap organiseerde een
opleiding bloemenweide- en hooilandbeheer voor de gemeentearbeiders van de regio.
Daarnaast ging ook al de les wintersnoei van hoogstamfruitbomen door voor de eigenaars die
in een landschapsplan fruitbomen hadden aangeplant. De les zomersnoei werd naar 2022
uitgesteld door de COVID-19-maatregelen op dat moment. De knotopleidingen in het voorjaar
van 2021 zijn ook door de veiligheidsmaatregelen afgelast, maar de knotopleiding in het
najaar kon doorgaan. Door drie lesgevers tegelijk in te zetten was het mogelijk meer knotters
tegelijk op te leiden. Twee edities van de landschapskrant werden in alle 160.000
brievenbussen van de regio bedeeld. De aanwerving van een communicatiemedewerker voor
het Stadlandschap werd in november opgestart.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.749,49

88.703,42

114,00

0,00

56.000,00
0,00

-56.635,49

-88.703,42

-56.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000243
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod (zoals zoom@regio) en infrastructuur
specifiek voor Midden-West-Vlaanderen, onder meer door het uitbouwen van nieuwe onthaalinfrastructuur en
educatieve inrichting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt ingezet op het aanbieden van natuurbeleving in de provinciedomeinen zonder
bezoekerscentrum/of NME educatieve werking (Sterrebos, Bergmolenbos, ....), ontwikkelen en
ondersteunen van een lokaal educatief aanbod op maat van de regio en diverse doelgroepen,
ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw in Midden West-Vlaanderen,
ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de gemeentelijke
NME-werking, promoten van het regioaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Met uitzondering van enkele acties die door COVID-19 in het voorjaar niet
konden gerealiseerd worden, slaagde het Stadlandschap erin om de doelstellingen van het
jaaractieplan te realiseren. Scholen waarderen het mobiele NME-aanbod van De Voelsprieterij
in de schoolomgeving met begeleiding van ervaren streekverkenners. Het brede publiek kon
terecht in elk provinciedomein van 't West-Vlaamse hart en tal van andere groendomeinen
voor begeleide wandelingen en fietstochten, de nieuwe originele digitale speurtochten en de
zoekzomer Code17. Dit aanbod werd gepromoot via diverse communicatiekanalen zoals het
Magazine 't West-Vlaamse hart, diverse e-zines en berichten op sociale media en kon zo op
veel belangstelling rekenen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.165,28

141.752,79

687,52

0,00

116.794,00
0,00

-129.477,76

-141.752,79

-116.794,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000244
Opleiden en vormen van NME-begeleiders
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijkse wordt een "dag van de West-Vlaamse begeleider" georganiseerd, een breed
verdiepingsmoment voor alle begeleiders. Ter ondersteuning van de deskundigheid van de
NME-begeleiders wordt een gedeeltelijke tussenkomst in de vormingskost voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Najaar 2021 werden twee vormingstrajecten opgestart en begeleid (De Gavers
en Duinpanne). Beiden maakten meteen deel uit van een eerste proef- en testmoment waarbij
de vernieuwde vorming inhoudelijk maar ook qua aanpak, lesgevers,... geëvalueerd werd.
Ondertussen werden de nodige afspraken gemaakt met de bezoekerscentra om in 2022 4
trajecten op te starten en te begeleiden (Zwin Natuur Park, Bulskampveld, Stadlandschap 't
West-Vlaams Hart (De Voelsprieterij) en Palingbeek). Daarnaast werd in najaar 2021 gestart
met de voorbereidingen voor de studiedag voor gidsen 'Gidsen met goeste'. Hier werd naar
een nieuwe formule gezocht om het geheel rendabeler te maken. Tijdens de studiedag krijgen
deelnemers de kans om deel te nemen aan workshops omtrent gidsvaardigheden en kennis te
maken met het vormingsaanbod dat in het werkjaar zal aangeboden worden. Al wie niet kan
deelnemen, krijgt de kans om op een later tijdstip vormingen te volgen. Wat de
competentietool betreft voor begeleiders werd afgesproken om dit in 2022 opnieuw op te
nemen. Ditmaal met een handleiding voor de bezoekerscentra en een toelichting in elk
centrum. Daarnaast werd in samenspraak met de centra opnieuw werk gemaakt van de
nieuwe infonota voor NME-begeleiders en de nodige keuzeformulieren verstuurd voor
werkjaar 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.096,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00
0,00

-2.096,00

-5.500,00

-5.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000245
Ondersteunen van het onderwijs bij het verduurzamen van scholen als leer- en leefomgeving (coördinatie van het
project MOS (Milieuzorg op School))
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project MOS (Milieuzorg op School) dient ter ondersteuning van het onderwijs bij het
verduurzamen van scholen als leer- en leefomgeving. De Provincie treedt op als coördinator,
organiseert vormingen, inspiratiedagen,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naast doorlopend advies op maat van scholen, werden ongeveer 95
schoolbegeleidingen gedaan (79 voor basisonderwijs; 16 voor het secundair), waar mogelijk
via plaatsbezoek en/of digitaal. Het betreft langdurige en intensieve begeleidingen i.k.v de
klimaatbendes, workshops i.k.v. vergroeningstrajecten, proeftuin outdoor education,...
Daarnaast werden een 15-tal vormingen georganiseerd, goed voor een 337-tal deelnemende
leerkrachten. De proeftuin outdoor education is een groot succes (meteen volzet). De focus lag
op hoe buiten les te geven en de natuur te betrekken als lescontext. Dit werpt duidelijk al zijn
vruchten af; de klassieke aanpak wordt stilaan doorbroken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.564,11

8.220,00

6.620,00

124.034,44

114.200,00

114.200,00

118.470,33

105.980,00

107.580,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000246
Ontwikkelen van veldwerk rond natuur en milieu voor de doelgroep onderwijs (kleuter, lager en secundair)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overkoepelende NME-producten ontwikkeld voor doelgroep onderwijs, deels ter
ondersteuning van de decentrale NME-werking vanuit de bezoekerscentra, deels aanvullend
ter ondersteuning van leerkrachten die in de eigen schoolomgeving aan NME willen doen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De adviesgroep basis kwam in eind 2020 – begin 2021 driemaal samen.
Tijdens de eerste samenkomst werden de behoeften voor een adviesgroep Basisonderwijs bij
de verschillende werkingen (MOS, bezoekerscentra, Steunpunten) gecapteerd. Tijdens de
tweede samenkomst werden samenwerkingsmogelijkheden met FOPEM (onderwijskoepel
methodescholen) afgetoetst. Tijdens de derde samenkomst werden
samenwerkingsmogelijkheden met het Katholiek onderwijs afgetoetst. De eerste contacten
met de pedagogische begeleiders zijn gelegd. De adviesgroep Secundair onderwijs kwam in
2021 driemaal samen. In april (digitaal): de collega’s van het Zwin Natuur Park plannen de
modules secundair voor de komende tentoonstelling ‘De Verdwenen Zwinhavens’ voor te
stellen. Deze modules zijn nieuw en in opbouw, maar gevarieerd. In juni (digitaal): Dominique
Hoorelbeke, pedagogisch begeleider Biologie, kwam de nieuwe leerplandoelen van het
Katholiek onderwijs toelichten. In oktober (fysiek) was het de beurt aan MOS WestVlaanderen en Duinpanne. MOS-West-Vlaanderen stelde het MOS-aanbod aan de
adviesgroep voor. Er werd bekeken hoe het MOS aanbod meer en vlotter tot bij de leerkracht
geraakt. Duinpanne legde enkele modules (kruien, strandlabo, Op weg naar 2030 SDG’s) voor.
(2) In 2021 werd de module veldwerk Bos in een nieuw jasje gegoten. Het pakket werd
aangepast conform de nieuwe eindtermen en de onderzoeksmethode die men in het
onderwijs hanteert. Het oorspronkelijke pakket werd enkel als begeleide activiteit in de
provinciedomeinen aangeboden. Met het vernieuwde pakket kan de leerkracht zelfstandig
aan de slag in de eigen schoolomgeving of in een provinciedomein. Men kan er nog steeds
voor kiezen om een gids te boeken. (3) Stand van zaken 'op weg naar 2030': het pakket werd
voorgelegd aan de adviesgroep Secundair onderwijs en enkele leerkrachten (b.v. op de
klasbakkendag voor leerkrachten). De feedback en verbeterpunten werden doorgegeven aan
Bruno Remaut, auteur van het pakket. Hij ging hiermee aan de slag. Met de Uitleendienst
werd de uitleenpiste bekeken. Zij gaven praktische verpakkingstips. Deze werden
meegenomen. De Uitleendienst meldt dat ze (momenteel) over onvoldoende ruimte, tijd en
personeel beschikken om ons pakket in hun drie uitleenpunten aan te bieden, alsook om de
reservaties op te volgen. Nu wordt bekeken of het mogelijk is om gebruik te maken van het
reservatieprogramma van de Uitleendienst, waarbij zelf ingestaan wordt voor de opvolging
van reservaties e.d. Voor een (aangepaste) bijdruk van het pakket werd de Grafische Dienst
aangesproken. (4) NME-Centraal is steeds aanwezig op vergaderingen Klasbakken. NMECentraal helpt bij opvolging to-do’s (focus NME to-do’s, maar soms ook ruimer), bij de
promotie van de klasbakkendagen en is hierop ook aanwezig. Er wordt geholpen bij het
updaten van de klasbakkenwebsite. NME is ook aanwezigheid op onderwijsbeurzen zoals
Tools for schools. (5) De NME-pagina op Klascement wordt onderhouden. De
uitleenpakketten, uitleenmaterialen en vormingen voor leerkrachten worden daar gepromoot.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.081,15

10.136,00

0,00

0,00

10.136,00
0,00

-3.081,15

-10.136,00

-10.136,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000247
Vergroenen van schoolomgevingen via trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring (NOS (Natuur op School))
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project NOS (Natuur op School) ondersteunt de vergroening van de schoolomgevingen via
trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 1 januari werd het vernieuwde subsidiereglement van kracht. De MOSbegeleiders volgden de projectaanvragen op en adviseren de scholen op vlak van inrichting,
plantkeuze, educatieve aanpak,... Dit gebeurde i.s.m. de regionale landschappen en
stadlandschappen. Scholen weten de opgetrokken subsidie alvast te vinden. In totaal werden
ongeveer een 18 projecten begeleid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

80.575,38

100.226,75

0,00

0,00

85.000,00
0,00

-80.575,38

-100.226,75

-85.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000248
Promoten van het natuur- en milieu-educatieve aanbod en de educatieve werking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het natuur- en milieu-educatieve aanbod en de educatieve werking worden gepromoot d.m.v.
het ontwikkelen van brochures, een NME-beursstand, NME-kalender, postkaartenreeks,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De postkaartenreeks werd weer opgestart nu er opnieuw een minimumaanbod
is in de provinciedomeinen. Daarnaast werd er vanuit de centrale NME de nodige
ondersteuning voorzien op vlak van website bezoekerscentrum, het aanbod NME en de
activiteitenkalender. Wat betreft de brochure met het NME-aanbod werd beslist om vanaf
2022 maximaal digitaal te werken. Enerzijds werd alles up-to-date gezet op de site van
Klasbakken. Daarnaast wordt complementair gewerkt met de bezoekerscentra die quasi allen
een eigen folder hebben met het scholenaanbod. Vanuit NME-centraal zal wellicht een
beknopte communicatie opgestart worden in 2022 om scholen te informeren over nieuwe
producten, thematisch iets in de kijker te zetten,... Er werd ook een opdracht uitgeschreven
voor de realisatie van een 'signatuur' voor NME. Een visuele herkenbare rode draad voor NME
die in de communicatie kan worden opgenomen. Introductie en uitrol hiervan is voorzien in
2022. De laatste hand werd gelegd aan het NOS-inspiratieboek (natuur op school).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00
0,00

0,00

-3.500,00

-3.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000249
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het project Grassification onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en
bedrijven in hoeverre voor toepassingen met bermgras en bermbeheer een economisch
rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Gedurende drie jaar wordt het volledige
traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep genomen via een multidimensionale
aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten.
Het project loopt tot februari 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie ontwikkelde een typebestek voor gezamenlijke
maaiaanbestedingen met duurzame verwerking van maaisel. Doelstelling van het typebestek
was om (1) de maaikost naar beneden te halen en (2) de kwaliteit van het maaisel voor
duurzame verwerking te doen stijgen. Een praktijktest stond gepland voor 2021, maar ging
niet door doordat een gemeente onverwachts afhaakte. Een projectpartner gaf wel aan dit in
2022 alsnog te willen testen (weliswaar buiten het Grassificationproject). De Provincie stond
ook in voor het communicatieluik van dit project, waarbij allerhande lokale actoren
(gemeentes, aannemers, afvalverwerkers,...) op de hoogte werden gesteld van de
businessmogelijkheden rond verwerking van maaisel. Als laatste heeft de Provincie samen
met UGent de borging van dit project opgezet. De Provincie heeft, ondanks haar hobbelig
parcours in dit project, al haar doelstellingen binnen dit project verwezenlijkt. Deze actie
wordt stopgezet eind 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.416,57

61.746,76

14.570,17

14.755,22

43.750,00
8.250,00

-45.846,40

-46.991,54

-35.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000250
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het project SLIC (Smart Light Concepts) experimenteren de partners met innovatieve
openbare verlichtingstechnieken met de bedoeling de CO2-uitstoot en de energiekosten voor
openbare verlichting te verminderen. Dit gaat o.a. over openbare verlichting met
bewegingsdetectie en smart city toepassingen waardoor de verlichting ook voor andere
doeleinden kan toegepast worden zoals bv. verkeerstellingen, meten luchtvervuiling, meten
geluidsoverlast,… Het project loopt tot eind juni 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De online energiemonitoring van de demo in Roeselare werd opnieuw
operationeel. Hierdoor kunnen de energietransfers binnen het systeem in de winter
(moeilijkste periode voor systemen op zonne-energie) van 2021-2022 gemonitord worden. De
Provincie financierde de materiaalaankoop van Vives Hogeschool voor een onderzoek naar
een nuttige invulling voor het overtollige energiepotentieel in de zomer. De Provincie
organiseerde samen met andere West-Vlaamse partners de nationale SLIC-conferentie
waarbij de resultaten van het project voorgesteld werden. Via Provinciale SLIC-middelen werd
een studie rond veiligheid en openbare verlichting in de Roeselaarse kanaalzone gefinancierd.
De SLIC-website is online en helpt de internationale kennishub mee vorm te geven. Het SLICproject loopt nog tot eind april 2022. Op de slotconferentie na zijn de provinciale
engagementen binnen SLIC volledig afgerond.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.895,11

33.655,15

27.846,23

27.846,23

33.655,15
21.000,00

-11.048,88

-5.808,92

-12.655,15

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

63.499,93

63.499,93

0,00

63.499,93

63.499,93

0,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000526
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de
Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bij het specifieke NME-aanbod voor de Westhoek wordt ingezet op samenwerking met de
Gemeente Heuvelland in functie van het runnen van het bezoekerscentrum De Bergen. Dat
centrum vervult een tweeledige rol: toeristisch onthaalpunt voor de ganse gemeente en
bezoekerscentrum voor het provinciaal domein.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor het kwaliteitsvol onthaal voor de Kemmelberg werden 2500 kaartjes
Kemmelberg uitgedeeld. Daarnaast zijn 806 Kemmelberg-onthaalproducten verkocht
variërende van zoektochten tot boeken. In overleg met Westtoer waren er plaatsbezoeken
van de infopunten met als resultaat dat er een display komt voor die infopunten met o.a. de
Kemmelberg in de spotlight. De nieuwe wand over de Kemmelberg werd geïnstalleerd. De
wand bevat een grote kaart en een touchscreen met verschillende filmpjes per doelgroep met
het aanbod van de Kemmelberg. De picknickbanken zijn geleverd voor de klassenhoek. Het
onthaal van gezinnen met kinderen wordt verbeterd. Het ontwerp is klaar en zal vanaf april
2022 geïnstalleerd worden. Voor het kwalitatief inzetten van gidsen is een digitale
projectieruimte in voege op het eerste verdiep. Vanaf juni gingen de begeleidingen van het
jaarprogramma weer van start. In totaal kwamen 951 personen genieten van het zomer- en
najaarprogramma tijdens 16 activiteiten – groot of klein. Het onderhoud van het domein is
doorlopend. Het pottenbakkersproject is opgestart. De landartinstallatie 'Les Ancetres' is
populair en mag blijven staat tot na de zomer van 2022. De planning voor 2022 is volop bezig.
Er komt een hyacintenfestival, een zomerprogramma op iedere zaterdagnamiddag en een
nieuwe Beleef de Kemmelberg in de herfst 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00
0,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000034
4.05 Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen via Acasus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De doelstelling van Acasus bestaat er uit om mee de bouwsector om te vormen tot een
competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en de economische ontwikkeling
van de Westhoek te versterken. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld
implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel
gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven,
gemeenten, scholen en andere organisaties. De acties die uit deze aanpak volgen zijn zowel gericht
op ondernemingen als eindgebruikers.
Indicator: Aantal Bouwheren (particulieren, gemeenten en andere organisaties) die planadvies
krijgen - Streefwaarden: 200 (in 2021), 200 (in 2022), 200 (in 2023), 200 (in 2024), en 200 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 251
Omwille van COVID-19 werd de doelstelling voor het aantal particuliere adviezen, net als in 2020,
bijgesteld van 300 naar 200. Door de overgangsperiode van de oude naar nieuwe werking liep de
wachttijd tijdens de zomerperiode iets hoger op dan gewoonlijk. Tijdens de deelname aan de BISbeurs werden bezoekers proactief aangesproken. Velen van hen vroegen advies aan, maar
annuleerden na afloop. Er waren uiteindelijk meer annuleringen dan tijdens de voorgaande jaren.
De doelstelling van 200 adviezen werd alsnog gehaald (en overschreden).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

179.823,10

207.357,68

1.757.476,00

16.050,00

13.000,00

1.453.336,00

-163.773,10

-194.357,68

-304.140,00

160.773,70

168.213,44

67.908,89

168.621,96

172.075,63

0,00

7.848,26

3.862,19

-67.908,89

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000251
Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus is hét opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en
toonpunt. Het biedt o.m. bouwadvies aan particulieren, opleidingen op maat voor onderwijsen kennisinstellingen, starterfaciliteiten, vergaderzalen en activiteiten voor bedrijven en
professionals.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Acasuscentrum bleef heel 2021, met de nodige COVID-19-beperkingen,
toegankelijk voor bezoekers. Evenementen konden ofwel doorgaan met de
voorzorgsmaatregelen, ofwel werd er geheel of gedeeltelijk een digitaal alternatief voorzien.
De interne organisatie van het Acasuscentrum werd op punt gezet na de aanwerving van
diverse nieuwe medewerkers in de loop van 2021 en de externe communicatie over het
aanbod van Acasus werd doorgelicht en waar nodig versterkt. De voorstudie voor een nieuwe
website en backoffice voor het beheer van de adviesaanvragen en het adviesloket, werd
afgerond. Het bestek voor aanbesteding van de bouw van de nieuwe applicaties is klaar om
begin 2022 uit te sturen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.807,75

58.183,40

0,00

0,00

53.570,00
0,00

-46.807,75

-58.183,40

-53.570,00

1.317,00

1.317,00

46.497,45

0,00

0,00

0,00

-1.317,00

-1.317,00

-46.497,45

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000252
Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en
bouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus biedt advies aan lokale besturen rond duurzaam bouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanvragen vanuit lokale besturen en andere organisaties voor advies liepen
in 2021 sterk terug ten opzicht van 2020. Er werden in 2021 uiteindelijk 13 niet-residentiële
adviezen en 1 wateraudit uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.714,00

22.714,07

0,00

0,00

49.450,00
0,00

-25.714,00

-22.714,07

-49.450,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000253
Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus biedt advies aan particulieren rond duurzaam bouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van reorganisatie, na stopzetting van de activiteiten door BAS en het
aanwerven van eigen (adjunct-)adviseurs duurzaam bouwen, beschikte Acasus in de tweede
helft van 2022 slechts over de helft van de voorziene capaciteit. Uit de verschillende
aanwervingsrondes kwam er helaas geen derde (adjunct-)adviseur. Eind 2021 beschikt Acasus
voor het geven van advies over 1,8 VTE waar 3 VTE was voorzien. Desondanks werden er ca.
250 particulieren adviezen gegeven tegenover het vooropgestelde aantal van 200 particuliere
adviezen. Dit was mede mogelijk doordat er minder aanvragen vanuit lokale besturen en
andere organisaties waren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

107.177,46

109.960,21

16.050,00

13.000,00

198.120,00
0,00

-91.127,46

-96.960,21

-198.120,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000254
Aanbieden van advies m.b.t. asbestverwijdering aan particulieren (groepsaankoop)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie tekent in op het subsidiereglement van OVAM, waarbij de Provincie het
verwijderen van dakisolatie en leidingisolatie met asbest organiseert (en de burger ontzorgt)
en de burger subsidies krijgt (via middelen OVAM) voor deze verwijdering.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Er is verder overleg geweest met OVAM en de betrokken Provincies, maar
een nieuwe aanvraag is nog niet ingediend. Er bleven nog te veel vragen onbeantwoord in
2021. In zitting van 10/02/2022 heeft de deputatie beslist om het project niet meer op te
starten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

1.453.336,00

0,00

0,00

1.453.336,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
184

Prioritaire actie: AC000255
Realiseren van het project Sure 2050 in verband met vastgoedstrategie bij lokale besturen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

SURE2050 ondersteunt Vlaamse gemeenten bij het ontwikkelen van een duurzame
vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. I.k.v. SURE2050 worden opleidingssessies
voor projectcoördinatoren en -eigenaren georganiseerd alsook coaching/adviseren rond
investeringsprojecten voor lokale besturen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden eind 2021 slechts enkele strategische vastgoedplannen aangeleverd
door de deelnemende besturen i.k.v. van SURE2050. Ook waren er nauwelijks aanvragen voor
projectcoaching met betrekking tot concrete investeringsprojecten bij deelnemende lokale
besturen. Daarom werd eind 2021 beslist om in 2022 extra in te zetten op coaching van lokale
besturen met betrekking tot het opleveren van een strategisch vastgoedplan ten koste van de
projectcoaching. Hiervoor zal een herschikking van de projectmiddelen nodig zijn en
herziening van de voorziene inkomsten in 2022. Het strategisch vastgoedplan van de Provincie
werd in december goedgekeurd en aangeleverd aan het SURE2050-consortium.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00
0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000256
Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Acasus onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden. De renovatie van het woonhuis op de site Acasus
wordt afgerond met de oplevering van de laatste fase van de werken, de omgevingsaanleg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het project Duurzaam Bouwen werden uitgevoerd. De
werken voor de omgevingsaanleg werden uitgevoerd, net als voor de buitenverlichting. De
verschuldigde erelonen werden betaald. De facturen voor de aansluitingen van de
hoogspanningscabine en van de riolering werden uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

123,89

16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-123,89

-16.500,00

0,00

159.456,70

166.896,44

21.411,44

168.621,96

172.075,63

0,00

9.165,26

5.179,19

-21.411,44

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000035
4.06 Bijdragen aan klimaatbestendigheid en aan de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We bewerkstelligen klimaatbestendigheid. We hebben de ambitie om tegen 2030 een CO2-neutrale
organisatie te zijn. Daarnaast hebben we de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale en
klimaatbestendige provincie te zijn. Alle provinciale diensten houden in hun handelingen rekening
met deze ambities. Het klimaatbeleid is een onderdeel van het ruimere duurzaamheidsbeleid van de
Provincie. We bewerkstelligen een duurzame leefomgeving aan de hand van een ambitieus
programma binnen het globaal kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Door in te zetten op 13 concrete speerpunten maken we vooruitgang rond het
ondersteunen van natuurlijke systemen en het bewerkstelligen van klimaatbestendigheid, rond het
aanzetten tot duurzame keuzes en het verduurzamen van activiteiten en sectoren en rond het
benutten van menselijk potentieel en samenwerken. We dragen bij tot biodiversiteit en behoud van
natuurlijke rijkdom via landschapsinrichting. We versnellen de energietransitie weg van fossiele
brandstoffen. We garanderen waterbevoorrading en integraal waterbeheer. We reduceren
grondstoffenstsromen, in het bijzonder bij bouwen, bij inrichtingswerken en bij exploitatie. We
zetten in op multifunctionaliteit (grensoverstijgend) van het blauwe netwerk. We begeleiden tot
duurzame keuzes en initiëren piloot- en demonstratieprojecten. We bevorderen een levenskrachtige
landbouw met respect voor het natuurlijk kapitaal van de omgeving. We verduurzamen recreatie en
toerisme. We creëren een fietsprovincie en een voetwegennetwerk. We bevorderen een korte-keteneconomie. We focussen hierbij op de meest kwetsbaren in de samenleving in beleid en
ondersteuning. We betrekken burgers bij besluitvorming en uitvoering. We bevorderen
kennispartnerschap en internationale partnerschappen ter versterking van het vorige.
Indicator: Minimaal aantal subsidiedossiers voor lokale projecten klimaat die leiden tot een
substantiële CO2-besparing - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in 2023), 10 (in 2024),
en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 17
Er werden 49 projecten ingediend. Op basis van de budgetten en de gevraagde middelen konden 17
projecten gehonoreerd worden. Alle projecten richten zich op C02-besparing, maar 12 doen dit via
eerder klassieke ingrepen en 5 zijn innovatieve projecten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.553.042,92

2.306.288,35

1.835.196,87

1.842.629,14

2.730.417,27
1.130.293,11

282.153,95

-463.659,21

-1.600.124,16

63.148,69

332.816,65

220.000,00

0,00

0,00

0,00

-63.148,69

-332.816,65

-220.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000258
Beheren van middelen voor de realisatie van een klimaatneutrale Provincie en van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via diverse acties wordt de CO2-uitstoot op het grondgebied verminderd. Dit onder meer door
het financieel ondersteunen van investeringen bij gemeenten en organisaties, het financieel
ondersteunen van klimaatacties bij gemeenten (Gemeente voor de toekomst) en het
stimuleren van gebruiken groene stroom via de groepsaankoop.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nieuwe groepsaankoop 2021-2022 werd voorbereid en opgestart. Inschrijven
zijn gestart december 2021. Met alle lopende klimaatprojecten is een overleg geweest om de
stand van zaken te weten. Van 7 projecten werd het saldo uitbetaald. Na evaluatie van het
traject 'Gemeente voor de toekomst' is een nieuwe overeenkomst tussen de Provincie en de
Bond Beter Leefmilieu (BBL) verder voorbereid die moet ingaan vanaf 2022. Er loopt een
evaluatie van de beleidskaders voor kleine en voor middelgrote windturbines, in overleg met
ANB en INBO; verder werd de Q&A verwerkt tot een aantrekkelijke folder met zowel een
papieren als digitale versie. Voor de gemeenten van Noord-West-Vlaanderen werden
individuele windpakketten opgesteld met een hernieuwbare energie-ambitie 2050 alsook een
interactieve kansenkaart voor windenergie. In overleg met de lokale besturen wordt een
gezamenlijke windvisie opgesteld voor de regio. Eind oktober werd voor deze openbare
besturen van de regio een infoavond georganiseerd. Vanuit de kennisopbouw wordt input
gegeven voor het beleidsplan ruimte en het klimaatbeleid, daarnaast werden ook diverse ad
hoc vragen van gemeenten begeleid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

93.300,00

226.899,20

0,00

0,00

247.899,20
0,00

-93.300,00

-226.899,20

-247.899,20

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000259
Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal klimaatbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

2.020,00

0,00

0,00

2.020,00
0,00

0,00

-2.020,00

-2.020,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000260
Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om de CO2-uitstoot in de provincie te reduceren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.314.080,85

1.459.623,15

0,00

0,00

1.858.176,28
0,00

-1.314.080,85

-1.459.623,15

-1.858.176,28

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000261
Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden,
burgers en andere doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.455,00

26.315,00

26.315,00

1.713.857,63

1.713.857,63

1.000.000,00

1.711.402,63

1.687.542,63

973.685,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000262
Technisch onderbouwen van het mobiliteitsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het mobiliteitsbeleid wordt technisch onderbouwd door mobiliteitsstudies en
verkeerstellingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Masterplan Fiets Westhoek werd afgewerkt in 2021. Er wordt verder
gewerkt aan de integratie van dit plan met het Regionaal Vervoersplan in opmaak i.o van de
Vervoerregio. Eveneens met oog op de uitdieping van de regionale vervoersplannen wordt de
opstart voorbereid voor een Masterplan Fiets Regio Oostende en een Masterplan Fiets MidWest. Beide acties ondersteunen de transitie naar een duurzame mobiliteit.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.148,69

332.816,65

0,00

0,00

220.000,00
0,00

-63.148,69

-332.816,65

-220.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000263
Ondersteunen van de transitie naar duurzame mobiliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt gemeenten en bedrijven bij de transitie naar een duurzaam
mobiliteitsbeleid. De "testkaravaan" is de bekende sensibiliseringcampagne waarbij
personeelsleden van besturen en bedrijven gedurende 2 weken alternatieve vervoersmiddelen
voor woon-werkverkeer kunnen uittesten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het najaar van 2021 is de testkaravaan opnieuw kunnen doorgaan voor
enkele bedrijven en gemeenten. De samenwerking met de nieuwe leverancier verloopt vlot.
Echter door de verschillende COVID-19-maatregelen van de voorbije jaren is er een grote
wachttijd ontstaan voor bedrijven en gemeenten om deel te nemen aan de testkaravaan.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

127.161,96

537.371,00

103.400,00

103.400,00

537.371,00
103.400,00

-23.761,96

-433.971,00

-433.971,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000265
Uitvoeren van het Europees project: Falco (Horizon 2020)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het doel van het project Falco (Horizon 2020) is om innovatieve investerings- en
financieringsoplossingen te ontwikkelen voor het realiseren van de ambitieuze
klimaatplannen van steden en gemeenten in Vlaanderen die het burgemeestersconvenant
getekend hebben. De zogenaamde “FLK oplossing” is al getoetst in theorie en bouwt voort op
resultaten van eerdere projecten en integreert de state-of-the-art kennis over de financiering
van duurzame energie projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie is partner in het Horizon 2020 project Falco. Falco staat voor
'Financing Ambitious Local Climate Objectives'. Dit project is gericht op het ontwikkelen van
financieringsoplossingen om energiebesparende investeringen te versnellen en zo bij te
dragen tot de implementatie van ambitieuze lokale klimaatplannen. Het project is de laatste
fase ingegaan. De tijdens het project ontwikkelde vastgoedstrategie voor het provinciaal
patrimonium wordt verder in uitvoering gebracht. De eerste concrete resultaten op het terrein
zijn nu ook zichtbaar (OEPC Provinciehuis Boeverbos uitgevoerd). De case van de Provincie
wordt op verschillende fora bekend gemaakt (EU platform, webinar, Vlaams Netwerk
klimaat,...). De output van het Falco-project wordt ook verder gebruikt in het Horizon project
Sure 2050. Het Falco-project wordt met 9 maanden verlengd (omwille van COVID-19maatregelen), maar een slotevent werd reeds georganiseerd op 18 november te Leuven. Hier
werden de verschillende projectresultaten voorgesteld. De eindrapportering wordt volop
voorbereid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

4.575,79

0,00

0,00

7.654,99

0,00

0,00

3.079,20

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000266
Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop)
(Interreg Vlaanderen-Nederland)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het project Rhedcoop wil de Provincie nagaan in hoeverre (burger)energiecoöperaties een
deel van het provinciaal gebouwpatrimonium kunnen verduurzamen. Concrete case die onder
de loep genomen wordt is de Westtoercase.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het renovatiebestek voor het Westtoergebouw werd gepubliceerd in november
2021. Op basis van de ingediende offertes (en/of verontschuldigingen) zal het bestek
geëvalueerd worden. De Provincie heeft haar opgedane expertise gebruikt om de educatieve
invulling van het RHEDCOOP-project mee vorm te geven (specifiek: het luik rond
overheidsaanbestedingen en energiecoöperaties). De lessen die opgedaan werden in dit
project werden en worden ook actief gedeeld met provinciale partners (b.v. via gemeentelijke
ondersteuning klimaat en Acasus). Met het afronden van deze acties is het provinciale
inhoudelijke luik voor het RHEDCOOP-project afgerond. De Provincie engageert zich om ook
na het RHEDCOOP-project de evaluatie van het aanbestedingsluik rond renovatie van het
Westtoergebouw actief te delen met de RHEDCOOP-stakeholders.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.947,30

35.000,00

17.939,24

25.371,51

35.000,00
19.238,12

7.991,94

-9.628,49

-15.761,88

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000267
Garanderen van de vlotte werking van de dienst MiNaWa
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vlotte werking van de dienst MiNaWa werd gegarandeerd. De teamdag
werd georganiseerd op 29 oktober 2021. Doordat de teamgeest wat werd belaagd door het
verplichte thuiswerk, werd per sectie een ontmoetingsmoment voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.031,85

6.260,00

0,00

0,00

6.260,00
0,00

-2.031,85

-6.260,00

-6.260,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000268
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Mobiliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Via deze actie worden budgetten voorzien voor diverse kleine uitgaven voor
technische documentatie, vaktijdschriften, veldmateriaal,…
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.065,96

12.800,00

0,00

0,00

12.800,00
0,00

-4.065,96

-12.800,00

-12.800,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000036
4.07 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en initiatieven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen ondersteunt bovenlokale veiligheidsinitiatieven en -opleidingen door
het toekennen van een financiële ondersteuning aan het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten te Zedelgem (WFIV), aan de MUG West-Vlaanderen en aan de Vrijwillige
Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR).
Indicator: Minimum aantal ondersteunde organisaties actief rond veiligheidsinitiatieven Streefwaarden: 4 (in 2021), 4 (in 2022), 4 (in 2023), 4 (in 2024), en 4 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 4
De Provincie stelt de locatie POV Zedelgem ter beschikking (via erfpacht) voor de gecentraliseerde
organisatie van veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen. Er werd een financiële ondersteuning
toegekend aan het West- Vlaamse Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten om op de site een
hedendaagse infrastructuur uit te bouwen. De Provincie betaalde ook aan financiële ondersteuning
aan het IKWV (kustredders), IMDH (mug-heli) en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
(reddingen op zee), drie organisaties actief inzake veiligheid op bovenlokaal niveau in WestVlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

847.287,31

852.337,31

4.599,59

0,00

932.337,54
60.000,00

-842.687,72

-852.337,31

-872.337,54

406.316,98

406.316,98

706.316,99

0,00

0,00

0,00

-406.316,98

-406.316,98

-706.316,99

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00
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Prioritaire actie: AC000269
Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks wordt een werkingstoelage uitbetaald aan de vzw IMDH (Instituut voor Medische
dringende Hulp) die instaat voor het operationeel houden van de MUG-helikopter.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelage aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening
voor het operationeel houden van de MUG-helikopter werd uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00
0,00

-110.000,00

-110.000,00

-110.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000270
Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt de uitbouw van het Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te
Zedelgem. Dit gebeurt door de betaling van de aangegane engagementen inzake de
terugbetaling van de lopende lening (en toekomstige lening) voor de realisatie van een
modern opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten te Zedelgem, alsook via een
werkingstoelage voor het WFIV, overkoepelende vereniging op de site.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In mei werd het eerste deel van de annuïteitentoelage 2021 uitbetaald; het
tweede deel werd in november uitbetaald. In juni 2021 werd de werkingstoelage 2021
toegekend en uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

460.337,31

460.337,31

0,00

0,00

540.337,54
0,00

-460.337,31

-460.337,31

-540.337,54

406.316,98

406.316,98

706.316,99

0,00

0,00

0,00

-406.316,98

-406.316,98

-706.316,99

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000271
Ondersteunen van initiatieven inzake veiligheidsopleidingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet ondersteuning van verschillende opleidingen voor (mobiele) seingevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd voor 2021 een planning ingediend. Deze planning omvatte: 6
basisopleidingen signaalgevers, 1 opleiding ‘praktijk mobiele seingevers’ en 1 screening
‘praktijk mobiele seingevers’. Omwille van de gevolgen van COVID-19 en de bijhorende
richtlijnen konden in 2021 enkel drie basisopleidingen worden georganiseerd. De overige
opleidingen worden uitgesteld.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.950,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00
0,00

-1.950,00

-7.000,00

-7.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000272
Ondersteunen van kust- en zeereddingsdiensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks wordt een toelage betaald aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
(reddingen op zee) en het IKWV (kustredders).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelage aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de
werkingstoelage aan het IKWV (Intercommunale Kustredders West-Vlaanderen) zijn
uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

275.000,00
0,00

-275.000,00

-275.000,00

-275.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000273
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de veiligheidsdiensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De site van het provinciaal opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem
wordt via erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan het WFIV vzw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst loopt en wordt uitgevoerd zoals voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

4.599,59

0,00

60.000,00

4.599,59

0,00

60.000,00

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005
05. De provincie West-Vlaanderen is internationale partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De ligging van de Provincie West-Vlaanderen is uniek. Op een boogscheut beschikken we in het zuiden
over de enige Vlaamse grens met buurland Frankrijk, in het noorden een uitgestrekte grens met Nederland
en in het noordwesten een kustlijn die ons via water verbindt met het Verenigd Koninkrijk, grote delen van
de rest van Europa en de wereld. Internationalisering maakt deel uit van ons DNA. Deze geografische
realiteit, betekent dat we als provincie zeer onderhevig zijn aan grensoverschrijdende, Europese en
internationale invloeden. De grote opgaven en ontwikkelingen waar de provincie voor staat op het gebied
van onderwijs en onderzoek, economische ontwikkeling, milieu, duurzaamheid, mobiliteit, landbouw,
gebiedsinrichting, leefbaarheid, toerisme,…kunnen dan ook niet los gezien worden van de
grensoverschrijdende en internationale realiteit van onze regio. Gezien het grondgebied van de provincie
West-Vlaanderen alle bestuurlijke grenzen omvat, kan een gepast en gecoördineerd antwoord op de
diverse grensoverschrijdende en internationale vragen en uitdagingen, dan ook best op een provinciaal
niveau behartigd worden. Vanuit haar intermediaire rol, is de provincie immers een erkende, objectieve
partner, die dicht bij het terrein staat, maar die ook de nodige overtuigingskracht en aanzien bezit op
hogere internationale niveaus. Ze is hierdoor in staat de nodige randvoorwaarden te creëren om
internationale activiteiten en samenwerking te ondersteunen, om activiteiten op een geïntegreerde
manier uit te bouwen. Vanuit een bovenlokaal perspectief kan de Provincie gericht activiteiten faciliteren
door een strategisch onderbouwd partnerbeleid, een ondersteunende dienstverlening en een flankerend
financieel beleid. De positie van West-Vlaanderen laat ons toe om via samenwerking met onze buurlanden
en internationale partners tot creatieve en unieke oplossingen te komen en projecten tot een hoger
ambitieniveau te tillen. Grensoverschrijdende en internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn
immers een drijfveer en hefboom voor innovatie, verrijking en vooruitgang, zowel binnen de eigen
organisatie, maar ook t.b.v. onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen, onze West-Vlaamse bedrijven,
onze gemeentenen en steden. Gezien de snel evoluerende grensoverschrijdende en internationale
uitdagingen die op ons afkomen en het economisch/financieel belang van internationale samenwerking,
moet in de toekomst sterker ingezet worden op een gecoördineerde sectoroverschrijdende strategie
internationalisering, het stroomlijnen, bundelen en borgen van de aanwezige expertise en de profilering
van onze interne en externe provinciale dienstverlening inzake Europese programma’s en Internationale
samenwerking. Dit moet ons toelaten strategische en gerichte keuzes te maken en provinciebrede
strategische internationale projecten te initiëren. Projecten met focus op en ter versterking van het eigen
provinciaal beleid. Deze strategie moet ertoe leiden een doelgerichte uitvoering te geven aan het
toekomstig Europees cohesiebeleid (2021-2027) en richtlijnen te bepalen waarbinnen de
belangenbehartiging, vertegenwoordiging en aanwezigheid van de provincie op diverse internationale
overlegfora kan gekaderd worden.
Indicator: Het globaal aantal internationale projecten (20%) /netwerken (80%) waaraan West-Vlaamse
stakeholders participeren - Streefwaarde (eind 2025): 310
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.402.400,19

4.273.694,25

1.569.409,29

1.467.803,19

8.579.984,29
1.529.752,01

-1.832.990,90

-2.805.891,06

-7.050.232,28

740.224,22

836.966,25

1.072.526,72

0,00

0,00

0,00

-740.224,22

-836.966,25

-1.072.526,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000038
5.01 Ontwikkelen, coördineren en uitvoering geven aan een sectoroverschrijdende provinciale strategie internationalisering,
Europese samenwerking en wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Internationale samenwerking is complex, heeft een inherent sectoroverschrijdend karakter en telt
vele stakeholders. Het vergt dus een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak en vereist een
duidelijk strategisch kader om keuzes te kunnen maken inzake efficiënte inzet van middelen. De
uitvoering ervan is gericht op de behartiging van de algemene belangen van West-Vlaanderen,
waardoor de internationale positie, zichtbaarheid en invloed van West-Vlaanderen versterkt wordt
in een Europese en globale context.
Indicator: Aantal overlegmomenten met buitenlandse stakeholders/partners (missies, ontvangst
delegaties, werkbezoeken, bestuurlijk overleg) - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in
2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 46
In 2021 vond omwille van Covid een mix van online, hybride en fysieke contactmomenten plaats. In
totaal werden 46 momenten georganiseerd i.k.v. de samenwerking met Noord-Frankrijk, Nederland,
Straits Committee en andere samenwerkingen in en buiten Europa.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

613.493,19

854.679,03

176.935,28

246.363,20

924.164,61
133.504,47

-436.557,91

-608.315,83

-790.660,14

22.573,70

31.933,82

28.200,00

0,00

0,00

0,00

-22.573,70

-31.933,82

-28.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000274
Opzetten/opvolgen van provinciale strategie internationalisering ism lijndiensten en agentschappen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een geïntegreerde provinciale strategie internationalisering en Europese samenwerking wordt
onder leiding van een provinciale stuurgroep internationalisering ontwikkeld, gemonitord en
uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naar aanleiding van een beslissing van het uitvoerend comité van 11 maart
2020 van het comité van de Kanaalzone aan de Noordzee, werd een opdracht tot uitwerken
van een toekomstvisie en -strategie voor de zone uitbesteed. Deze studie werd afgerond begin
2021 en gepresenteerd aan het uitvoerend comité van februari 2021. Alle partners
onthaalden de visie en strategie zeer positief. In 2021 werd hard gewerkt om het Comité van
de Kanaalzone aan de Noordzee (een samenwerkingsverband met Départementen du Nord en
Pas-de-Calais, Provincies West- en Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en Kent County
Council) bekend te maken zowel bij hogere overheden als bij het grote publiek. Dit via de
lancering van een eigen website (https://straitscommittee.eu/nl/ontvangst/), de opmaak van
publiekssamenvattingen van de visie en de strategie van het Comité en het rechtstreeks
aanschrijven van relevante hogere overheden, zoals de Europese Commissie, door de
Executive Members. Verder werd sterk ingezet op de organisatie van een groots jeugdevent
dat jongeren van de 6 regio’s zal samenbrengen voor een 3-daags jongerenevent in Brugge
van 21 tot 23 maart 2022. Hierbij zullen jongeren zelf projecten uitdenken rond duurzaamheid
en die achteraf ook uitvoeren met steun uit het initiatief voor kleinschalige projecten
opgericht door het Comité. In 2021 werden reeds 3 projecten goedgekeurd i.k.v. dit initiatief.
Tot slot nam de Provincie het voortouw om met de verschillende regio’s in overleg te gaan om
te kijken hoe er kan samengewerkt worden rond het thema van de blauwe economie. De
aansturing van deze acties verliep via 3 Executive Committees die plaatsvonden in 2021. De
voorbereiding en opvolging van activiteiten verliepen via tweewekelijkse contact points
meetings.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.609,00

15.609,00

0,00

26.015,00

26.015,00

0,00

10.406,00

10.406,00

0,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000275
Actief profileren van de provincie als Europese en internationale partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie zet sterk in op promotie en communicatie rond EU-projectwerking en beleid
internationaal/grensoverschrijdend provincie West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Met haar communicatie rond EU-projectwerking en internationaal beleid zette
de Provincie in 2021 voornamelijk in op het verder uitrollen van de nieuwe
communicatiemiddelen rond internationalisering en op communicatie rond de start van de
nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Het luik communicatie internationalisering
werd gefinaliseerd door de aanmaak van de nieuwe webpagina's https://www.westvlaanderen.be/west-flanders-connects en het aanmaken van een gadget passend binnen de
nieuwe huisstijl. Rond de opstart van de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 is
vooral ingezet op het bekendmaken van de kansen die de nieuwe Europese
programmaperiode biedt aan potentiële partners in West-Vlaanderen, de nieuw ontwikkelde
huisstijl 'Thuis in Europa' moet hier zorgen voor een duidelijke en coherente uitstraling van
ons aanbod en onze dienstverlening. Als concrete acties werd samengewerkt met de andere
Provincies, Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de Vlaamse Vereniging van
Provincies in een reeks van webinars, daarnaast werd in mei ook een webinar gemaakt als
officiële kick off van de Europese programma's in West-Vlaanderen. Elke maandag werd via
de online EU-pit(ch)stops, de kans geboden aan potentiële EU-projectpartners een afspraak te
boeken met het team van EU-experts in dienst EEIS. Naast deze acties liepen ook onze
gebruikelijke activiteiten door, zoals o.a. aanbieden van updates inzake ons EU en
internationaal beleid, via de website, LinkedIn pagina 'Thuis in Europa' en het maandelijks ezine. In het najaar werd gestart met de werkzaamheden rond de opfrissing van de
projectendatabank 'Europese projecten', dit tegen de opstart van de nieuwe
programmaperiode.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.864,39

17.855,85

0,00

0,00

32.500,00
0,00

-10.864,39

-17.855,85

-32.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000276
EU voorlichting geven tav diverse doelgroepen ism EU instanties (Europe Direct)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Europe Direct office organiseert sensibiliseringsacties en ontwikkelt communicatieproducten
m.b.t. de EU samenwerking voor een breed publiek, incl. diverse onderwijsniveaus en
kwetsbare groepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Europe Direct (ED): voor het algemeen publiek werden 9 weblezingen rond de
EU-actualiteit en beleidsprioriteiten (Brexit, EU herstelplan, fake news,
ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid) georganiseerd, alsook 4 online/hybride
panelgesprekken EUkWESTies m.b.t. EU/China investeringsakkoord, Digital Rights, Green deal
en Migratie, SOTEU2021. Er vond ook een fysiek Brexit debat plaats met focus op visserij,
logistiek en hoger onderwijs en een participatiedebat ‘Groene en digitale transitie’. Verder
werd een 'bezoek achter de schermen van het EU College' georganiseerd en voor diverse
moeilijk te bereiken doelgroepen een vorming ‘EU en U’. De doelgroep basisonderwijs werd
bereikt via het werkboek Sterrenkijker en de interactieve les 27 keer EU op school. Het
secundair onderwijs kon genieten van een online les ‘Brexit wat nu?’ en ‘EU in de klas’. Voor
het hoger onderwijs werd het didactisch pakket ‘EU in balans’ opgemaakt en waren er 12
online simulatieoefeningen, 8 online EU lessen en 1 sessie voor de lerarenopleiding. In het
najaar was er de ontvangst van studenten EU College, incl. bedrijfsbezoek. De samenwerking
met de regionale media leverde een EU News Week op Focus & WTV op, alsook het ED Kick off
event. Voorts werd ook de website druk bezocht en de SoMe campagne opgezet via Instagram
en blogs. Europacollege: voor de studenten Europacollege werden diverse acties opgezet,
zoals o.a. een studiebezoek ‘EU, economie en innovatie’ (Sioen). Van de infrastructuur van het
EU College werd geen gebruik gemaakt en er waren ook geen officiële ontvangsten omwille
van COVID-19. COVID-19 zorgde ook voor de annulering van een aantal lezingen en
activiteiten. Wel waren er 4 online lezingen t.b.v. hoger onderwijs. Voorts konden ook 7
collega’s van de Provincie en de provinciale agentschappen deelnemen aan opleiding in het
EU college. Er werd in 2021 ook een partiële beurs voor het EU college aan een West-Vlaamse
studente toegekend. Europahuis Ryckevelde: bepaalde studiedagen voor leerkrachten incl.
uitbouw provinciaal Secundair Onderwijs netwerk werden geannuleerd wegens COVID-19.
Wel werd ondersteuning geboden aan scholen door het ter beschikking stellen van materiaal.
Het Europahuis ondersteunde de Provincie/ED ook bij het uitrollen van al haar activiteiten
voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en algemeen publiek, zoals
hierboven beschreven.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

161.831,38

173.948,86

42.252,20

43.343,20

136.405,76
0,00

-119.579,18

-130.605,66

-136.405,76

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000277
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van grensoverschrijdende overlegstructuren/ projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van de provinciale strategie rond grensoverschrijdende samenwerking
worden de bestaande strategische partnerschappen onderhouden en worden nieuwe
uitgebouwd. Dit gebeurt door het coördineren, opvolgen en garanderen van de
sectoroverschrijdende vertegenwoordiging in grensoverschrijdende en internationale
overlegstructuren o.a. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS'en) NoordFrankrijk, Euregio Scheldemond,... en het initiëren en begeleiden van strategische
grensoverschrijdende beleidsdossiers en projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De institutionele samenwerking met Frankrijk en Nederland i.k.v.
grensoverschrijdende akkoorden en netwerken verliep opnieuw vlot. De Grensoverschrijdende
Vergadering met het Département du Nord werd omwille van COVID-19 uitgesteld. Er werden
wel 2 politieke overleggen met het Département georganiseerd, waarbij o.a. het Straits
Committee, het Interreg VI-programma en werkgelegenheid aan bod kwamen. Er was ook een
technisch overleg over een volgende projectenportefeuille. De territoriale portefeuille rond
duurzaamheid werd verder voorbereid. Met Région Hauts-de-France vond een politiek overleg
plaats over de nieuwe Europese programma’s. Tussen de economische agentschappen van de
Région en de Provincie werden 3 overleggen rond blauwe economie georganiseerd. Met de
Région waren er ook 3 overleggen over een vervolg op de portefeuille GoToS3. Er gingen ook 2
Frankrijk-België werkgroepen door over de aanpak van de administratieve en juridische
obstakels inzake grenswerk. De samenwerking met agglomeratie Saint-Omer (CAPSO) werd
verder gezet rond hoger onderwijs en robuuste watersystemen en er werd geparticipeerd aan
een seminarie i.v.m. water. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werd opgevolgd via
deelname aan Verbindingsgroep, Regionaal Overleg Metropool en de Bureau en Algemene
Vergaderingen. Het West-Vlaams voorzitterschap van de Eurometropool werd grondig
voorbereid. Er werden in het kader van dit voorzitterschap bilaterale overlegmomenten
georganiseerd met de partners van de Eurometropool én 1 met de 2 andere Frans-Belgische
EGTS'en. Dit resulteerde in de uitwerking van een ‘Memorandum voor het Franse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie’. Buiten de noodzakelijke Bureau- en
Algemene vergaderingen ligt de werking van EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d'Opale nog altijd stil. Binnen Euregio Scheldemond werd een eerste dossier binnen het
geüpdate Scheldemondfonds goedgekeurd rond de identiteit van de Zwinstreek. De eerste
stappen voor de uitvoering van de nieuwe grensvisie werden gezet met startvergaderingen
over de 5 prioritaire thema’s (zoetwater/energie/mobiliteit/toerisme/kenniseconomie). Het
startoverleg rond zoetwater leidde al tot een plaatsbezoek aan waterprojecten in Ardooie. In
navolging van deze overleggen zijn op heden 3 Interregdossiers in opmaak. De vakgroep
landbouw stelde haar B-solutionsdossier rond mesttransport voor aan het GROS-overleg en
het afgewerkte Scheldemonddossier rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de
grens werd opgepikt door de pers. Tot slot organiseerde deze vakgroep ook een themadag
rond landbouw en water. De aansturing van deze acties verliep via 2 Scheldemondraden, de
voorbereiding en opvolging werd verzekerd door het secretariaat van de Euregio. Er vonden
i.k.v. de Vlaams-Nederlandse Delta (VND) 2 politieke vergaderingen plaats, werd een
kennistafel, een studie rond waterstof in de Deltaregio uitgevoerd, werd een netwerkmoment
rond ruimtelijke planning in de Deltaregio georganiseerd en vond de VND-conferentie plaats.
De conferentie, met als thema het belang van de VND-havens voor het industriële en
logistieke hinterland van de Deltaregio, werd in hybride vorm georganiseerd en trok zo'n 120
bezoekers. De Provincie nam in 2021 een waarnemende rol op binnen de ambtelijke en
bestuurlijke overleggen van het Geopark Schelde Delta (GSD). Het indienen van het UNESCOerkenningsdossier werd door COVID-19 met een jaar uitgesteld. Ook vonden er 2
partnerraden plaats om de meer dan 100 stakeholders te informeren.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

220.127,48

279.700,86

0,00

0,00

427.066,83
34.874,47

-220.127,48

-279.700,86

-392.192,36

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000278
Ondersteunen Vlaams coördinatorschap Gouverneur ikv samenwerking met Noord-Frankrijk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De gouverneur van West-Vlaanderen wordt als Vlaams coördinator van de samenwerking met
Noord- Frankrijk ondersteund o.a. door het opvolgen en garanderen van de
sectoroverschrijdende vertegenwoordiging in grensoverschrijdende en internationale
overlegstructuren zoals de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS 'en).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden de vergaderingen van het Bureau en de Algemene
Vergaderingen van zowel de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (4 vergaderingen) als
van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (3 vergaderingen) verder
opgevolgd en voorbereid. De gouverneur zetelt i.k.v. zijn Vlaamse coördinatorschap in beide
structuren. Participatie aan de technische vergaderingen van beide EGTS’en. De
Verbindingsgroep van de Eurometropool komt op geregelde tijdstippen samen. Het Technisch
Comité van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale kwam afgelopen jaar
daarentegen niet samen. Het Regionaal Overleg Metropool (ROM) kwam in 2021 4 keer
samen. Inhoudelijke opvolging van diverse grensoverschrijdende thema’s en voorbereiding
nota’s en briefwisseling voor de gouverneur/Vlaamse coördinator onder meer inzake
milieuklachten, water en het project ‘kustvisie’. De centrale opdracht van het Secretariaat van
het Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening (VICORO) bestaat uit
het 'instaan voor een gecoördineerde ambtelijke beleidsvoorbereiding en adviesverlening i.f.v.
de grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio op het vlak van ruimtelijke
ordening'. Franse ruimtelijke planningsdocumenten worden dus aan het VICORO ter
advisering voorgelegd. Dit gebeurde éénmaal in 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

876,36

4.267,34

8.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

74.123,64

70.732,66

67.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000279
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van Europese overlegstructuren/projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van de provinciale strategie rond de samenwerking binnen Europa worden
bestaande strategische partnerschappen onderhouden en nieuwe uitgebouwd. Dit gebeurt
door het coördineren, opvolgen en garanderen van de sectoroverschrijdende
vertegenwoordiging in het Comité van Perifere Maritieme Regio's (CPMR),
Noordzeecommissie (NSC) en het Straits Comité en het initiëren en begeleiden van
strategische Europese en internationale beleidsdossiers en projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie staat in voor de actieve deelname van West-Vlaanderen en de
vertegenwoordiging van de West-Vlaamse belangen in een aantal internationale netwerken,
zoals het Comité van Perifere Maritieme Regio's (CPMR), Noordzeecommissie (NSC). Inzake de
NSC werden in 2021 diverse (online) thematische werkgroepen georganiseerd die de
uitvoering van de Strategische Visie van de NSC moeten concretiseren o.a. rond blauwe groei,
energie, transport-logistiek en onderzoek en ontwikkeling. In april 2021 nam de Provincie de
fakkel over als trekker van de werkgroep 'maritieme resources' van de NSC, met de aanstelling
van de coördinator Streekwerking Kust van de Provincie als nieuwe adviseur. Vanaf maart
2021 werden ook maandelijks de werkgroepen georganiseerd en opgevolgd (communicatie-,
programma- en stuurgroep) die de voorbereidingen treffen voor de organisatie van de
jaarlijkse conferentie van de NSC in West-Vlaanderen. Dit event van 23 tot 25 november 2021
in Brugge moest plaatsvinden, werd een week voor datum geannuleerd omwille van COVID19. Een nieuwe datum werd meteen vastgelegd van 23 tot 25 mei 2022, eveneens in Brugge.
De voorbereiding hiervan werd meteen in eind 2021 opgestart. I.k.v. het CPMR-netwerk
werden diverse webinars en werkgroepen opgevolgd, alsook bijdragen geleverd voor
consultatierondes i.k.v. de voorbereiding van de nieuwe Europese programmaperiode, zoals
de core cohesion workgroup en de Brexit workgroup. Omwille van COVID-19 kon uiteraard
geen enkele fysieke vergadering i.k.v. CPMR en NSC plaatsvinden. Daarom werden bepaalde
onderdelen van de samenwerking zoals b.v. politieke ontmoetingen, thematische events,
projectbezoeken, ontvangsten van delegaties,... uitgesteld. Alle studiewerk, voorbereidingen
van projecten, werkgroepen en technische overlegmomenten lopen echter volledig online
verder. Dit i.f.v. de eerste oproepen voor projecten i.k.v. het Interreg Noordzeeprogramma
met deadline maart-april 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.407,82

138.995,00

9.375,00

84.375,00

92.120,00
0,00

-19.032,82

-54.620,00

-92.120,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000280
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van internationale overlegstructuren en projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van provinciale projecten met specifieke focus op China worden bestaande
strategische partnerschappen onderhouden en nieuwe uitgebouwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor wat de bestuurlijke samenwerking met China betreft vond een bilaterale
stuurgroep m.b.t. de strategie voor de komende 2 jaar plaats. De focus ligt op trade, invest,
logistiek, onderwijs, vorming en onderzoek. Ook de viering van 20 jaar bilaterale
samenwerking, inclusief lezing China’s New Normal werd online georganiseerd. Voor het
‘handel en Invest’-luik werd ingezet op het ondersteunen van bedrijven bij het zoeken naar
bedrijfscontacten in Zhejiang, deelname aan de FIT-stand op Zhejiang International Import
Commodity Fair met focus op voeding en deelname aan het Vlaamse Cleantech Route China
project, met organisatie van seminars en online deelname beurzen in China. I.k.v. het luik
gezondheidszorg werd deelgenomen aan Zhejiang International Medical Exhibition via lezing
‘Biofabrication: a new toolbox towards healthy ageing’, een aantal lezingen rond traditionele
Chinese gezondheidszorg, chirurgie en taal t.b.v. studenten geneeskunde en biomedische
wetenschappen. Voor het luik onderwijs werden partnerschappen opgezet en waren er
matchmaking en introductielessen, sessies rond ondernemerschap, studeren en stage in China
t.b.v. HW&B Vives, een Logistiek seminarie ‘logistieke troeven West-Vlaanderen’ voor
exporterende bedrijven en logistieke agentschappen in Ningbo. I.k.v. de
onderzoeksamenwerking was er een matchmaking conference i.k.v. joint call Zhejiang-West
Flanders Industrial R&D projects en de lancering van de joint call Zhejiang-West Flanders
Industrial R&D projects, met als resultaat de selectie van 3 projecten m.b.t. bouw, nieuwe
materialen en water.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.368,37

92.000,00

0,00

0,00

100.000,00
0,00

-60.368,37

-92.000,00

-100.000,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
203

Prioritaire actie: AC000281
Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een
gezicht. Het Wereldhuis West-Vlaanderen is een ontmoetingsplaats voor al wie met mondiale
thema’s bezig is: letterlijk, via ter beschikking stellen zalen en bureauruimte, maar ook
figuurlijk door expertise te delen, contacten te leggen of activiteiten mee te organiseren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-veiligheidsmaatregelen zorgden ervoor dat zalen ook in 2021 niet
aan externen konden worden verhuurd. De zalen werden in 2021 46 keer gebruikt voor
vergaderingen, waarvan 8 keer door externen. De leegstaande zalen werden gebruikt om de
terugkeer van collega's naar de werkvloer veilig te laten verlopen. In 2021 sloot de Provincie
een overeenkomst met Scholengroep 26 Mandel en Leie om twee klaslokalen gelegen in het
Wereldhuis voor drie jaar te verhuren. Naast de klaslokalen worden ook op wekelijkse basis
drie halve dagen een vergaderzaal verhuurd aan scholengroep 26 Mandel en Leie. De lokalen
worden gebruikt voor de schakelklas WE GO. De schakelklas is een initiatief om OKANleerlingen die nog niet lang genoeg in België zijn om goed Nederlands te kunnen in een extra
jaar voor te bereiden op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Het onthaal bleef tijdens de
verschillende fases van lockdown bestaft, onder meer voor de opvolging van het onderhoud
van het gebouw en de toegang tot het documentatiecentrum. Nadat vorig jaar de papieren
communicatie werd gestroomlijnd, werden dit jaar de webpagina’s, het e-zine en het
adressenbestand van Wereldhuis West-Vlaanderen geüpdatet. De papieren nieuwsbrief
verscheen, zoals gepland, twee keer in 2021. Een e-zine wordt, al naar gelang het
nieuwsaanbod, naar de achterban gestuurd. In 2021 verstuurde de Provincie 13 nummers van
de digitale nieuwsbrief van het Wereldhuis West-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.420,87

22.200,00

24.750,00

19.793,08

14.000,00

20.000,00

2.372,21

-8.200,00

-4.750,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000282
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis omvat aankoop, onderhoud en herstelling
van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van het
gebouw. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Wereldhuis
werden uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. Er
waren diverse herstellingen aan schrijnwerk, sanitair en waterleiding. In Studio Globo werd de
defecte binnenzonnewering vervangen en het circuit van de elektriciteit uitgebreid. Er werden
bewakingscamera's geplaatst om sluikstorten op de site tegen te gaan. Een defecte vaatwas
werd vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

59.991,66

64.710,00

4.500,00

3.630,00

59.710,00
3.630,00

-55.491,66

-61.080,00

-56.080,00

17.276,62

17.276,63

18.200,00

0,00

0,00

0,00

-17.276,62

-17.276,63

-18.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000283
Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Wereldhuis onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er komt een aanpassing van de sturing van het sanitair in het gebouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene onderhouds- en herstellingswerken in het Wereldhuis werden
uitgevoerd. Met de afrekening van de erelonen, werd het project van de sanering van de
hoogspanningscabine afgerond. De defecte vaatwasmachine werd vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.297,08

14.657,19

0,00

0,00

10.000,00
0,00

-5.297,08

-14.657,19

-10.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000284
Garanderen van een vlotte werking van de dienst EEIS
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de dienst EEIS vindt 2 wekelijks een stafoverleg plaats en 2-maandelijks
een algemene dienstvergadering. Vaste thema's zijn personeel, budget, nieuws uit de secties
en nieuws uit het MAT. Op 24/9 trok de volledige dienst erop uit in Brugge voor een
teambuildingactiviteit. Ook in 2021 liepen de acties van de interne werkgroep Zorg voor
elkaar en Interne processen verder.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.296,38

9.392,10

0,00

0,00

14.612,00
0,00

-5.296,38

-9.392,10

-14.612,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000285
Garanderen van de vlotte werking van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De collecties in het documentatiecentrum van het Wereldhuis, met bijzondere aandacht
doelgroep leerplichtonderwijs, worden verder uitgebouwd en opgevolgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eén gedetacheerd personeelslid werd 60% FTE ingezet op de werking van het
documentatiecentrum voor Wereldburgerschap. Op deze manier wordt de link met het
leerplichtonderwijs - een belangrijke doelgroep van het documentatiecentrum - gegarandeerd
en blijft er een kwalitatief aanbod aan materiaal voor leerkrachten en scholen, ook na het
wegvallen van de samenwerking met Kleur Bekennen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.699,48

36.000,02

0,00

0,00

29.000,02
0,00

-32.699,48

-36.000,02

-29.000,02

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000039
5.02 One-stop-shop Europa en Internationaal
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheer van de EU programma’s, de ontwikkeling van Europese projecten en de opvolging van
Europese regelgeving vergt heel specifieke expertise. Door middel van het bundelen van deze
expertise in 1 loket, wordt de versnipperde, aanwezige kennis geborgen en op gebruiksvriendelijke
manier ontsloten voor een breed West-Vlaams middenveld dat niet zelf niet over mensen/ middelen
beschikt om deze materie op te volgen. Hierdoor wordt de provinciale dienstverlening versterkt en
willen we de financiële return uit de EU programma’s nog vergroten.
Indicator: Aantal begeleide Europese en internationale dossiers (opleiding, infosessies,
begeleidingscomités, communicatieacties, verbetertrajecten, startgesprekken) - Streefwaarden: 20
(in 2021), 20 (in 2022), 20 (in 2023), 20 (in 2024), en 20 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 8
In 2021 lag de focus vooral op de afhandeling van de huidige Europese programma periode en de
voorbereiding van de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Er waren nog beperkte
nieuwe oproepen onder de oude programma’s.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

618.411,33

744.197,54

704.675,79

1.106.930,57

1.059.337,36

1.159.144,91

488.519,24

315.139,82

454.469,12

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000286
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het EFRO programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het technisch contactpunt van het EFRO-programma. Het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in
de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In hoofdzaak werd in 2021 gefocust op de continue werking van het EFRO
Vlaanderen contactpunt. Dit betreft de begeleiding van projectvoorstellen naar indiening bij
EFRO Vlaanderen, alsook de begeleiding van lopende projecten, zowel via
begeleidingscomités als bij ad hoc vragen/problemen. Dit jaar werden zo in totaal 42
begeleidingscomités georganiseerd. Er werd ook een studie gevoerd naar de financiële
besteding van alle West-Vlaamse EFRO Vlaanderenprojecten. Vanuit het Contactpunt werd
begeleiding verstrekt bij de 4 Vlaamse ReactEU oproepen, één van de elementen van het
Europese herstelplan. In totaal werden 2 GTI stuurgroepsessies georganiseerd, beide via
schriftelijke procedure. Op vlak van communicatie-acties werd vanuit het Contactpunt ook
meegewerkt aan het webinar en de communicatie-acties in het kader van de Dag van Europa
en de voorstelling van de nieuwe Europese subsidieprogramma's. Het Contactpunt begeleidde
één West-Vlaams EFRO Vlaanderenproject naar indiening in de Europese wedstrijd Regiostars
Awards.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.879,80

4.075,00

30.365,83

86.452,52

95.835,26

122.126,10

83.572,72

91.760,26

91.760,27

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000287
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg FR-WAL-VL programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert het Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen-programma en
organiseert de lokale technische contactpunten

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille de COVID-19-crisis is de uitvoering en de opvolging van de
goedgekeurde, lopende projecten en microprojecten steeds blijven doorlopen, weliswaar via
digitale weg (video-overleg) of via een schriftelijke procedure. Een behoorlijk aantal projecten
kregen een extra verlenging om de COVID-19-impact op te vangen. Er werden ook
verschillende schriftelijke procedures georganiseerd waarop grote wijzigingen aan projecten
werden goedgekeurd. Ook voor een aantal microprojecten werden uitzonderlijke
projectverlengingen en aanpassingen van acties goedgekeurd. Het Vlaamse steunpunt maakt
ook deel uit van verschillende werkgroepen binnen het programma. Zo neemt het steunpunt
deel aan de werkgroep indicatoren, de werkgroep voor de verbetering van de
beheersapplicatie, de werkgroep communicatie, de werkgroep inzake de algemene opvolging
van het Programma met het gemeenschappelijk Secretariaat en de andere technische teams.
Daarnaast vonden er ook verschillende overleggen plaats ter voorbereiding van het Interreg
VI-programma. Zowel de strategie als het beheer van het nieuwe programma kwamen aan
bod. Tevens werd het Comité van Toezicht voorbereid, bijgewoond en opgevolgd. Aangezien
de Provincie de leidende partnerautoriteit is langs Vlaamse zijde, was er ook vaak overleg met
de andere Vlaamse partners (Oost-Vlaanderen en Vlaanderen).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

136.341,18

138.096,50

149.848,82

292.705,97

293.818,37

351.004,44

156.364,79

155.721,87

201.155,62

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000288
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg VL-NDL
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het technisch contactpunt van het Interreg Vlaanderen - Nederland programma. Interreg Vlaanderen - Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor
slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Als programmapartner staat de Provincie mee in voor de uitvoering van het
Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Op wekelijkse basis blijft er (digitaal) overleg
plaatsvinden met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de andere programmapartners. In
2021 is de frequentie van het ambtelijk (9 overlegmomenten) en bestuurlijk (8 Comités van
Toezicht) ook opgedreven voor de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode. De
contouren van Interreg VI zijn ondertussen duidelijk en wachten enkel nog op formele
goedkeuring van de Vlaams en Nederlandse overheden, alvorens finaal voorgelegd te worden
aan de Europese Commissie. Ook de overeenkomsten voor het technisch beheer van het
programma liggen klaar voor goedkeuring van al de beherende partners (provincies en
lidstaten). De eerste oproep wordt geopend in januari 2022, dus de projectontwikkeling is
volop gestart in de tweede helft van 2021. Vanuit de Provincie werden verschillende
initiatieven opgezet om nieuwe projectideeën vorm te geven en geïnteresseerden worden
begeleid met partnersearch en inhoudelijk advies. Tot slot werden in 2021 de laatste 6
projecten van Interreg V opgestart. Er zijn uiteindelijk 95 projecten goedgekeurd in Interreg V
(goed voor 155,8 miljoen euro EFRO), waarvan er nog 59 in volle uitvoering waren in 2021. De
projectadviseur heeft bijzondere aandacht voor de projecten met West-Vlaamse connectie. 44
projecten hebben West-Vlaamse partners aan boord. Belangrijke projecten voor de Provincie
en haar agentschappen zijn PROOF (onderzoeksinfrastructuur voeding en gezondheid) en
Smart Services Bridge (kmo's verbinden met hogescholen). Communicatie-opportuniteiten
werden benut via het e-zine Grenzeloos of de LinkedIn pagina 'Thuis in Europa'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

87.792,19

87.792,19

94.389,94

123.061,30

90.081,57

90.081,57

35.269,11

2.289,38

-4.308,37

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000289
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg maritiem programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert en staat in voor de opvolging van het technisch contactpunt van het
Interreg 2-Zeeën-programma. Interreg 2 Zeeën is een Europees territoriaal
samenwerkingsprogramma. Het wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De focus voor het contactpunt binnen het maritiem programma Interreg 2
Zeeën, lag in 2021 op voornamelijk drie zaken: ten eerste, de implementatie en afronding van
de huidig lopende projecten. Ten tweede, de 'health check-up' van lopende projecten, ter
analyse van hun inhoudelijke en financiële voortgang. Ten derde, de mogelijkheden tot
kapitalisatie van resultaten en outputs. Dit moet bekeken worden i.k.v. de continue werking
en technische bijstand ten opzichte van projecten, de proactieve opvolging en begeleiding van
goedgekeurde en lopende projecten met Vlaamse partners + afstemmen en vergaderen met
het Gezamenlijk Secretariaat (23 formele contacten), opvolgen bijeenkomsten Comité van
Toezicht (3 virtuele bijeenkomsten) en de daaraan voorafgaande Vlaamse Werkgroep (3
virtuele bijeenkomsten), monitoren 'Implementation Task Force' (3 virtuele bijeenkomsten) en
ten slotte het maandelijks overlegmoment van contactpunten (Nederland, Frankrijk, UK en
België) samen met het Gemeenschappelijk Secretariaat (10 virtuele bijeenkomsten). In het
jaar 2021 werden 19 projecten afgesloten waarin Vlaamse partners deel uitmaakten van het
project. Het contactpunt begeleidt deze partners in het afrondingsproces, zowel inhoudelijk
als budgettair. Er wordt vervolgens een laatste check gedaan rond de prestaties van het
project en waar nog kan bijgestuurd worden. Hierbij aansluitend worden ook een groot aantal
events georganiseerd om de impact en resultaten van het project te duiden. Hieraan wordt
ook deelgenomen door het contactpunt. Belangrijk nieuw element was de contactopname
met de betrokken partners rond de mogelijkheden tot kapitalisatie m.b.t. hun
projectresultaten. Het contactpunt initieerde ook 6 contacten met partners waarbij de
financiële en/of de inhoudelijke voortgang moeilijk verliep. Dit gebeurde onder het mom van
de 'health check-up'. Het doel was de betrokken partners op weg te helpen in hun zoektocht
naar oplossingen en dit in samenspraak met het Gemeenschappelijk Secretariaat van het
programma. De aanzet en de leiding van deze contacten met de partners lag weliswaar bij het
contactpunt, omwille van de expertise op het veld. Ten slotte zet het programma voor het
einde van de programma-periode in op kapitalisatie. Het contactpunt kan hierbij aan slag met
de projecten die reeds resultaten hebben opgeleverd en geïnteresseerd zijn in een synergiën
met andere programma's, overdraagbaarheid naar andere partners of hierover willen
communiceren. Het is aan het contactpunt om boven vernoemde mogelijkheden te faciliteren.
Daarenboven is het contactpunt ook binnen het provinciebestuur aan de slag om het
potentieel aan projectresultaten vanuit Interreg 2 Zeeën in te zetten binnen de nieuwe
Europese programma's en de nieuwe programma-periode 2021-2027. Hiervoor worden
vergadermomenten georganiseerd met de collega's betrokken bij de voornoemde nieuwe
programma's. Ook zijn er overkoepelende overlegmomenten waarbij het potentieel van de
resultaten en outputs vanuit het Interreg 2 Zeeën programma verder wordt geduid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.242,88

30.496,00

31.871,00

62.351,62

52.352,64

78.198,89

33.108,74

21.856,64

46.327,89

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000290
Beheer en opvolging van de transnationale Interreg programma’s
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert, beheert en volgt specifieke Europese subsidieprogramma's op
(Interreg 2-Zeeën en Interreg Noordzee).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van COVID-19 ondervinden de uitvoering van de lopende Interreg
programma's heel veel vertraging. Waar mogelijk werden de belangrijkste overlegmomenten,
stuurgroepen en monitoringcomités digitaal georganiseerd. Voor het Interreg 2-Zeeënprogramma werden hoofdzakelijk nog grote wijzigingen van projecten goedgekeurd. Tevens
werd in het voorjaar van 2021 een evaluatie van het programma uitgevoerd. In het voorjaar
werd ook een kapitalisatie oefening opgestart, die de resultaten van het 2-Zeeën programma
in kaart moet brengen. De eerste resultaten hiervan werden in het najaar van 2021
voorgesteld. De oefening bevat heel wat nuttige informatie, die i.k.v. andere Interreg
programma’s, zoals Interreg Noordzee kan aangewend worden om verder aan thematische
kapitalisatie te doen en verder te bouwen op succesvolle Interreg 2-zeeën projecten. Na
diverse lobbyinitiatieven, die ook nog in het voorjaar van 2021 georganiseerd werden door de
Provincie en het programma zelf, viel in juni 2021 helaas definitief het doek over het
voortbestaan van het Interreg 2-Zeeën programma voor de programmaperiode 2021-2027.
Voor het Interreg Noordzeeprogramma liepen de werkgroepen i.k.v. de voorbereiding van de
nieuwe programmaperiode gewoon digitaal verder doorheen het jaar, in totaal werden door
de vertegenwoordiger van de Provincie 8 ‘program preparation’ werkgroepen voorbereid en
opgevolgd in 2021. De inhoudelijke voorbereiding van het programma werd in juni zo goed als
afgerond, de onderhandelingen rond financiële afspraken en procedures van het nieuwe
programma liepen verder door in het najaar. De inhoud van het nieuwe Interreg Noordzee
programma werd in de zomer van 2021 aan een publieke consultatie onderworpen en werd in
het najaar ook door alle betrokken lidstaten goedgekeurd. In januari 2022 wordt het
programma bij de EU Commissie ingediend. In het voorjaar van 2021 werd ook nog een
laatste (12de) oproep voor projecten gelanceerd voor Interreg Noordzee. I.k.v. deze oproep
werden op de stuurgroep van juni 2021, nog een extra 25 verlengingen van projecten
goedgekeurd. Daarnaast werden ook heel wat voorbereidend werk gestopt en vergaderingen
belegd i.f.v. de organisatie van de jaarlijkse conferentie van het Noordzeeprogramma in
Brugge van 23 tot 25 november 2021. Dit event werd echter omwille van COVID-19
geannuleerd en wordt hernomen van 23 tot 25 mei 2022. De organisatie hiervan werd in
december opgestart.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00
0,00

0,00

0,00

-10.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000291
Eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv de EU Programma's
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert de eerste lijnscontrole uit i.k.v. het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
programma en Interreg 2-Zeeën programma.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De continue werking van de controlecel voor de programma’s FrankrijkWallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën bleef gegarandeerd. Programma Frankrijk Wallonië
Vlaanderen: er werden 139 dossiers op stukken afgewerkt. Er werden 11 controles ter plaatse
uitgevoerd. Programma 2 Seas: er werden 230 dossiers op stukken afgewerkt. Er werden 15
controles ter plaatse uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

281.943,87

281.943,87

1.385,00

445.479,79

400.000,00

400.000,00

163.535,92

118.056,13

398.615,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000292
Projectburo strategische Europese/internationale projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie werkt aan een project Management Office en one-stop-shop Europa voor
Europese projecten (informatie en begeleiding) (intern en extern).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: N.a.v. het einde van de huidige EU-programmaperiode werd een evaluatie
gemaakt van de EU-projecten. Een belangrijk aspect van deze evaluatie is het intern beheer
(beheer projectportfolio) van de projecten. In de beleidsdoelstelling 'De Provincie als
internationale Partner' is het actieplan 'One-stop-shop Europa en internationaal' hierop
gericht. In de eerste helft 2021 werden hier de noodzakelijke vervolgstappen rond
concretisering gezet: Op het managementteam van 2 maart 2021 werd het uitgewerkt plan
voor de one-stop-shop (front- én back office) goedgekeurd. Dit plan legt de krijtlijnen vast
rond projectwerking, én -dienstverlening voor de Europese programmaperiode 2021-2027.
Tevens werd ook de aankoop van de online tool 'Subsidiemanager' goedgekeurd. Deze tool
geeft een overzicht van alle mogelijke subsidies en omvat tevens een beheerstool voor
projecten. In het najaar van 2021 werden de eerste gesprekken aangevat om de verdere
operationalisering van de “back office” van het ‘ project Management Office’ vorm te geven.
Deze back office moet in eerste instantie versterkt inzetten op de administratieve, procedurele
en financiële ondersteuning van projecttrekkers binnen de Provincie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

42.000,00

82.890,00

0,00

0,00

260.000,00
0,00

-42.000,00

-82.890,00

-260.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000293
Uitvoeren van het Europees Tracs3 Project (Interreg Europe)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert en voert het West-Vlaamse luik i.k.v. het Interreg Europe project
TracS3 uit. TraCS3 wil regionaal beleid verbeteren ter ondersteuning van innovatieinfrastructuur in S3-sectoren die een sterk innovatiepotentieel hebben. Hierbij worden
maatschappelijke uitdagingen aangepakt en wordt de interregionale samenwerking binnen
en tussen opkomende en expanderende innovatieve ecosystemen verbeterd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Fase 1 van TraCS3 (1 juni 2018 - 31 mei 2021 + 6 maanden verlenging) liep af op
30 november 2021. Het Regionaal Actieplan werd afgewerkt, waarbij definitief gekozen werd
voor de ontwikkeling van een visualiseringstool voor innovatie-infrastructuren in WestVlaanderen. Deze actie is gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden uit Tampere (Finland) en
Bremen (Duitsland). Het actieplan werd door het Joint Secretariat van Interreg Europe
goedgekeurd. De visualiseringstool zal tijdens fase 2 van het project (lopend tot 31 mei 2023)
ontwikkeld en gedissemineerd worden. De tool zal voor verschillende zaken gebruikt kunnen
worden: acquisitie van buitenlandse investeerders, zoeken naar projectpartners, promotie van
de provincie in het buitenland etc. In 2021 vonden verschillende interne en externe bilaterale
overlegmomenten plaats om de inhoud van het actieplan af te toetsen en vorm te geven.
Tijdens 2021 vonden de drie resterende partnership meetings van het project (Roemenië,
Litouwen en Spanje) volledig digitaal plaats. Tot slot vonden in het najaar twee kleinschalige
regionale disseminatie-evenementen/-vergaderingen plaats, waarbij de projectoutput van
fase 1 gedeeld werd met medewerkers van de Provincie en POM West-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.694,00

10.694,00

53.398,83

29.597,00

37.885,43

50.648,51

27.903,00

27.191,43

-2.750,32

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000294
Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen (social)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

AB Réfugiés – Social’ richt zich op nieuwkomers; professionals en vrijwilligers die actief zijn in
de maatschappelijke begeleiding en de gezondheidszorg. Het project wil de integratie van
migranten succesvoller doen verlopen door de zorg- en maatschappelijke begeleiding te
verbeteren. Als resultaat beoogt het project een stijging van de kwaliteit van de bestaande
voorzieningen, meer aanvullende begeleiding en innovatieve, veralgemeenbare experimenten.
Het is project is gekoppeld aan AB Réfugiés - Emploi.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Als projectpartner neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid voor het
project AB Réfugiés-Social. De pandemie heeft op alle partners in meer of mindere mate een
negatieve impact gehad. Verschillende activiteiten liepen vertraging op en er kon weinig
ingezet worden op grensoverschrijdende overdracht. De projectpartners dienden daarom een
verlengingsaanvraag in, die begin juni 2021 werd goedgekeurd. Nieuwe einddatum van het
project AB Réfugiés-Social is 30 juni 2022. De 7de projectperiode werd ondertussen
afgesloten. Er zijn verschillende werkpakketten binnen dit project. Voor elk werkpakket werd
tussen de Provincie en een derde partij een overeenkomst afgesloten. Het Agentschap
Integratie en Inburgering voerde van mei 2019 t.e.m. december 2020 een praktijkonderzoek
naar taalhulpen. Taalhulpen kunnen een deel van de oplossing zijn om het tekort aan
communicatieondersteuning binnen de dienstverlening op te vangen. Als onderdeel van het
onderzoek werden 6 taalhulpen opgeleid in de regio Kortrijk. Eind december 2020 leverde het
Agentschap het eindrapport op. Op 26 februari 2021 vond een tweetalig voorstellingsmoment
van de onderzoeksresultaten plaats. Op basis van de resultaten willen de Provincie en het
Agentschap verder inzetten op een taalhulpenwerking in West-Vlaanderen. In 2021 werden
hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Het Agentschap ontwikkelde een
ondersteuningsaanbod om lokale besturen en non-profitorganisaties te helpen om een
taalhulpenwerking op te zetten. Het aanbod bestaat uit: ondersteuning bij de opstart van een
taalhulpenpool, training van de taalhulpen, en begeleiding/ondersteuning van
dienstverleners. In november en december 2021 vonden reeds verkennende gesprekken plaats
met een aantal West-Vlaamse lokale besturen zodat het aanbod vanaf 2022 optimaal
inzetbaar is. Het CAW Noord-West-Vlaanderen organiseert Mind-Spring sessies (psychoeducatieve ondersteuning door en voor mensen met een migratieachtergrond) in de provincie
West-Vlaanderen sinds 2018. In 2020 konden door de COVID-19-pandemie geen sessies
plaatsvinden. Begin 2021 werd daarom tussen de Provincie en het CAW Noord-WestVlaanderen overeengekomen om de overheidsopdracht vroegtijdig te beëindigen (via bij-akte
op 11 maart 2021). De vroegtijdige beëindiging heeft geen impact op de Europese indicatoren
die reeds behaald werden in de periode 2018-2019. Vanaf 2021 lag de focus voornamelijk op
grensoverschrijdende overdracht van de methodieken en knowhow van Mind-Spring. Er werd
een Franstalige brochure opgemaakt en een Franstalige infosessie georganiseerd op 18
november 2021. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk richtte een animatorcursus op met oog
voor anderstalige nieuwkomers en met als specifieke doelstelling een zinvolle
vrijetijdsbesteding en integratiekans aan te bieden. In 2020 volgden 41 deelnemers, waarvan
17 anderstaligen, de animatorcursus, liepen ze stage op het speelplein en ontvingen ze een
erkend attest als animator. De opgedane inzichten en expertise uit deze periode werden
gedeeld tijdens een studiedag op 23 maart 2021 waarbij o.a. een projectfilm en een
themabrochure ‘het (kleine) grote drempelboek’ voorgesteld werden. Vanaf november 2021
worden de inzichten verder gedeeld in een grensoverschrijdend lerend netwerk omtrent
'diversiteit in de speelpleinwerking'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.517,41

108.209,98

73.416,37

67.282,37

89.364,09

67.085,40

30.764,96

-18.845,89

-6.330,97

Investeringen
Financiering
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Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000040
5.03 Coördineren, beheren en strategische inzetten van alle financiële middelen en incentives ter ondersteuning van de
uitvoering van de sectoroverschrijdende provinciale strategie internationalisering en Europese samenwerking en
wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de efficiënte en strategische inzet van mensen en financiële middelen ter ondersteuning van GO
en Internationale samenwerking. te garanderen moet gestreefd worden naar een gezamenlijk
beheer van alle beschikbare middelen en incentives ter ondersteuning van het West-Vlaams
Internationaal beleid en ter versterking van de strategie, zodat een veel groter hefboomeffect
gerealiseerd worden met de ondersteunde internationale projecten.
Indicator: Aantal behandelde subsidie- of cofinancieringsaanvragen - Streefwaarden: 250 (in 2021),
250 (in 2022), 250 (in 2023), 250 (in 2024), en 250 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 242
In 2021 lag de focus in 2021 voornamelijk op verwerken van de einddossiers en
uitbetalen/terugvorderen van saldo’s van Europese projecten die afliepen in 2021 (27 dossiers).
Ongeveer 40 af te ronden dossiers werden naar 2022 doorgeschoven omwille van vertraging in de
uitvoering van projecten. 8 dossier werden behandeld i.kv. React EU calls. 3 dossiers verliepen i.k.v.
ondersteunen van het onderwijs via provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingen (door Covid19 konden zo goed als geen uitwisselingen plaatsvinden in 2021). Het provinciaal reglement
ondersteunen van initiatieven in het Zuiden leverde 99 dossiers op; voor het provinciaal reglement
Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen werden 15 dossiers behandeld. Het provinciaal
reglement stimuleren van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen was goed voor 85
dossiers. Tot slot werden 5 dossiers behandel i.k.v. het Scheldemondfonds.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.170.495,67

2.674.817,68

285.543,44

162.102,63

6.951.143,89
237.102,63

-1.884.952,23

-2.512.715,05

-6.714.041,26

717.650,52

805.032,43

1.044.326,72

0,00

0,00

0,00

-717.650,52

-805.032,43

-1.044.326,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000295
Ondersteunen van onderwijs via provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingsprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingsprojecten wil kinderen en jongeren de
kans geven om een internationale ervaring op te doen in schoolcontext. Het reglement richt
zich op basis- en secundair onderwijs om zo deze doelgroep extra te kunnen
stimuleren/middelen te geven om aan internationalisering te doen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-maatregelen hadden op de werking van het reglement het hele
werkjaar 2021 nog steeds een grote invloed. De promotie werd on hold gezet en vele
projecten die een subsidie ontvingen, konden maar gedeeltelijk of niet doorgaan. Het
uitstellen of annuleren werd administratief opgevolgd en indien nodig aan deputatie
voorgelegd binnen het kader dat vorig jaar werd goedgekeurd. Voor de call van het voorjaar
werden - gezien de omstandigheden - ook geen nieuwe projecten ingediend. Wel werd de
promotie in juni terug opgestart i.f.v. de call van juli. Maar ook dan doorkruiste Covid-19 de
heropstart en werden geen projecten ingediend. In het najaar werden drie projecten
goedgekeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.497,95

32.249,37

0,00

0,00

80.360,00
0,00

-7.497,95

-32.249,37

-80.360,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000296
Stimuleren van internationale leer, werk en onderzoekservaring
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie stimuleert internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen, zowel
wereldwijd (m.u.z.v. Erasmus+-landen) als in de buurregio’s. De Provincie focust daarbij op de
beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025. Subsidies kunnen onder de in het
reglement gestipuleerde voorwaarden verleend worden voor zowel langlopende mobiliteit
wereldwijd als kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen. Doelpubliek zijn
studenten en docenten van West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs en pas afgestudeerde
jongeren met domicilie in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 liepen in totaal 13 goedgekeurde subsidieaanvragen: 9 van studenten
en 4 van docenten. Van 4 studenten en 1 docent kon de internationale ervaring doorgaan. 5
studenten en 3 docenten annuleerden hun internationale ervaring wegens de COVID-19pandemie. De pandemie bleef in het academiejaar 2020-2021 voor
internationaliseringsprojecten in het hoger onderwijs een grote impact hebben op mobiliteit
naar vooral de midden- en lage-inkomenslanden. Daardoor verleende de Provincie opnieuw
minder subsidies voor een internationale ervaring in 2021. N.a.v. de indienronde van
november 2021 keurde de deputatie 60 subsidieaanvragen voor een internationale mobiliteit
in 2022 goed. Die toename wijst op een voorzichtige opleving van
internationaliseringsprojecten wereldwijd, hoewel enkele vroegtijdige annuleringen een
indicatie zijn dat de mobiliteit voorlopig sterk afhankelijk blijft van de ontwikkelingen van de
pandemie. De opstart van de kortlopende collectieve projecten in een buurregio van WestVlaanderen werd wegens de pandemie uitgesteld. De Provincie verzorgde in 2021 over het
betreffende reglement informatiesessies voor studenten hoger onderwijs in West-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.106,09

13.731,09

0,00

0,00

360.000,00
0,00

-5.106,09

-13.731,09

-360.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000297
Beheren en toepassen provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen steunt sinds 1971 projecten in het globale Zuiden.
Sinds 2015 gaat 1% van het werkings-budget van de Provincie naar dergelijke projecten. Doel
van het reglement is kwalitatieve projecten in het Zuiden mogelijk maken, meewerken aan de
realisatie van de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen) en draagvlak voor internationale solidariteit in West-Vlaanderen
verhogen. Belangrijkste doelgroepen: organisaties uit derde en vierde pijler.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het reglement blijft verder lopen en kende met twee indienrondes een normaal
verloop. Ook de samenstelling van de adviescommissie bleef onveranderd. De eerste deadline
voor aanvragen was 15 maart. Er werden 33 dossiers ingediend. 14 dossiers kregen een
positief advies dat door deputatie werd gevolgd. In het najaar werden opnieuw 31 dossiers
opgewacht waarvan er uiteindelijk 20 werden goedgekeurd (waarvan 1
subsidieovereenkomst). Dat maakt dat voor 34 organisaties steun werd opgestart. Dossiers
met een meerjarige looptijd werden opgevolgd conform het reglement en de gemaakte
overeenkomsten. COVID-19 beheerste ook in 2021 het leven van iedereen. Niet alleen hier,
maar ook in het Zuiden. Het in 2020 opgestarte traject met 3 sporen werd verdergezet. Het
3de spoor, namelijk inzetten op overbruggings- en herstelmaatregelen voor die partners die
meermaals steun van de provincie mochten ontvangen, werd helemaal uitgerold. Met 2
indiendata (15 januari en 15 juni) werden uiteindelijk 22 dossiers gesteund (respectievelijk 15
van de 17 en 7 van de 8 ingediende dossiers). Een derde call werd eind 2021 nog gelanceerd
omdat het einde van de pandemie nog niet in zicht is. Benevens de noodhulp voor COVID-19
waren er 7 noodhulpdossiers. De resultaten van het onderzoek naar de impact van Covid-19,
uitgevoerd door Radboud Universiteit, werd begin 2021 voorgesteld. Inmiddels werd een
grootschalig onderzoek in verschillende Europese landen opgezet om de impact en de positie
van 4de Pijlerorganisaties zelf in kaart te brengen. Dit 4-jarig onderzoek wordt door de
Provincie ondersteund. Studenten van het Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling stonden mee
in voor het goede verloop van 7 focusgroepen. Op deze manier willen we de West-Vlaamse
situatie helder in beeld brengen. Omwille van COVID-19 kon de subsidie-overeenkomst
aangaande het synergieproject in de Filipijnen niet helemaal uitgevoerd worden zoals
gepland. Er werden een aantal aanpassingen naar timing en verwachte resultaten gemaakt.
Desalniettemin werden een mooie vooruitgang geboekt. Middels een sterk participatieve
aanpak werd een grondige evaluatie door alle belanghebbenden opgezet. De resultaten en
aanbevelingen vormden de basis voor het uitschrijven van een nieuw dossier voor de periode
2022 – 2024, uiteraard in overleg met de West-Vlaamse stuurgroep die instaat voor de
bekendmaking in onze provincie. Op de netwerkdag werd de nieuwe inspiratiegids inleefreizen
voorgesteld. Secundaire scholen en 4de Pijlerorganisaties worden zo praktisch en inhoudelijk
geholpen worden bij het opzetten van dergelijke reis. Na de lancering, de speeddate en de
schrijfdag binnen de nieuwe oproep m.b.t. samenwerking tussen en met organisaties uit de
Congolese diaspora, werden na de zomer 3 dossiers ingediend. De speciaal hiervoor
samengestelde adviescommissie zette het licht op groen voor 1 dossier. Dat dossier wordt
verder uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de commissie zodat het in 2022 effectief
kan opstarten. Het Wereldhuis faciliteert en ondersteunt dit opstartend
samenwerkingsverband.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

644.121,76

735.268,07

0,00

0,00

510.066,78
0,00

-644.121,76

-735.268,07

-510.066,78

717.650,52

805.032,43

1.044.326,72

0,00

0,00

0,00

-717.650,52

-805.032,43

-1.044.326,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
218

Prioritaire actie: AC000298
Beheren en toepassen reglement Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het reglement Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleert de Provincie binnen de
grenzen van budget en bevoegdheden wereldburgerschap in West-Vlaanderen. Doelstelling is
kwaliteitsvolle activiteiten ondersteunen en bijdragen aan realisatie van SDG's van de VN.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor het reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ (2
indieningsrondes met deadlines op 31 maart en 30 september) ontvingen we in totaal 13
aanvragen: 3 werkingstoelagen, 6 projectsubsidies en 4 subsidieovereenkomsten. Op de
online adviescommissies werden de dossiers grondig besproken aan de hand van een
uitgebreide scoretabel. De indieners van een aanvraag voor subsidieovereenkomst werden
uitgenodigd om de aanvraag toe te lichten en in te gaan op vragen van de leden van de
adviescommissie. 10 dossiers kregen een positief advies. Alle adviezen werden door de
deputatie gevolgd. Het relatief lage aantal dossiers in 2021 is een gevolg van de COVID-19pandemie: veel activiteiten werden afgeschaft of uitgesteld. De COVID-19-crisis had ook
gevolgen voor eerder goedgekeurde dossiers. 13 in vorige jaren goedgekeurde dossiers gaven
aan omwille van de COVID-19-crisis niet aan de afspraken te kunnen beantwoorden. Deze
dossiers werden in samenspraak met de indiener aangepast. Het gaat niet over extra
financiering, wel verlenging van looptijd en/of aanpassing indicatoren. In het najaar werd de
projectoproep ‘ondersteuning diaspora-organisaties’ gelanceerd. De Provincie heeft het
immers, net als andere overheden, moeilijk om de juiste taal en instrumenten te vinden om
binnen haar reglementen diasporaverenigingen te bereiken. Voor deze projectoproep werden
twee aanvragen ingediend. Op de adviescommissie van 19/11/2021 werden deze dossiers
grondig besproken aan de hand van een uitgebreide scoretabel en een uitvoerig gesprek met
de indieners. FMDO (Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties) en VIVES, zullen,
als resultaat van deze call in de periode 1/12/2021 tem 30/6/2023 het Wereldhuis en
diasporaverenigingen via op maat gemaakte vormingen, instrumenten en
communicatiemiddelen in West-Vlaanderen ondersteunen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

206.681,26

252.842,87

0,00

0,00

210.100,00
0,00

-206.681,26

-252.842,87

-210.100,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000299
Samenwerken met intermediairen en organisaties ifv Wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via ondersteuning van een aantal meerjarige verbintenissen garandeert de Provincie een
kwaliteitsvol en provinciaal verankerd aanbod van educatie voor wereldburgerschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Dit is het tweede jaar van de subsidieovereenkomst betreffende de werking
van Studio Globo in het Wereldhuis West-Vlaanderen (2020-2025). Aan dit convenant is ook
een huurcontract met de Provincie gekoppeld. Omwille van de veiligheidsmaatregelen werd
de werking van Studio Globo regelmatig on hold gezet. Op momenten dat de maatregelen het
toelieten werden intensiever inleefateliers gespeeld om op die manier de afgesproken quota
toch te halen. De meeste inleefateliers konden doorgaan, en voor de meeste geannuleerde
activiteiten kon een alternatief in de klas kon worden voorzien. Vormingen voor leerkrachten
in functie en in opleiding konden allemaal doorgaan. Deze vormingen werden indien mogelijk
gekoppeld aan een bezoek aan het documentatiecentrum van het Wereldhuis. (2) De
subsidieovereenkomst tussen de Provincie en de opleiding postgraduaat duurzame
ontwikkeling periode september 2020 - september 2025 werd uitgevoerd zoals voorzien. De
nieuwe overeenkomst ging van start op 1 september 2020. COVID-19 had beperkte invloed op
de praktische organisatie van de opleiding in het academiejaar 2020-2021. Minder studenten
dan anders deden hun stage in het globale Zuiden. Deze stages werden vervangen door
stages in eigen land. (3) Youcadag ging door op 21 oktober. Negen provinciale diensten zetten
24 leerlingen aan het werk. De opbrengst ging dit jaar naar jongerenprojecten van KIYO in
Brazilië, de Filipijnen en België.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

101.320,00

102.500,00

0,00

0,00

105.000,00
0,00

-101.320,00

-102.500,00

-105.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000300
Strategisch inzetten van het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten ondersteunt de Provincie
Europese projecten die van strategisch belang zijn voor West-Vlaanderen en die in lijn zijn met
het provinciale beleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Doordat de Europese programmaperiode (2014-2020) ten einde loopt, lag de
focus in 2021 voornamelijk op het verwerken van de einddossiers en uitbetalen/terugvorderen
van saldo's. Door de COVID-19-crisis hebben ook in 2021 een aantal projecten een verlenging
aangevraagd waardoor het eindsaldo naar 2022 werd verschoven. In de provincieraad van
27/05/2021 werden een aantal wijzigingen aan het cofinancieringsreglement goedgekeurd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

541.273,73

804.699,07

0,00

0,00

3.705.500,12
0,00

-541.273,73

-804.699,07

-3.705.500,12

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000301
Ondersteuning samenwerking/projectontwikkeling ifv provinciaal internationaal beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt of participeert aan initiatieven ter versterking van het economisch
weefsel in West-Vlaanderen in internationaal perspectief.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Tot op heden werden omwille van COVID-19 geen extra activiteiten
ontwikkeld onder deze actie. Verwacht wordt dat vanaf het voorjaar 2022, ook met de
heropstart van de nieuwe EU-programmaperiode, ook hier nieuwe initiatieven zullen
ontstaan.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00
0,00

0,00

0,00

-810.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000302
Beheren en strategisch inzetten van het Euregio Scheldemondfonds
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie biedt ondersteuning aan kleinschalige grensoverschrijdende projecten in de
Vlaams-Nederlandse grensstreek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de Scheldemondraad van mei 2021 werd 1 nieuw project (150 jaar spoorlijn
M) goedgekeurd. Twee projecten (Bastions zonder grenzen en North Sea Port District) diende
een eindafrekening in, 2 projecten kregen een verlenging. Er werd beslist om het beheer van
het Scheldemondfonds over te dragen naar de Provincie Oost-Vlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.448,22

36.448,22

0,00

0,00

233.481,89
75.000,00

-36.448,22

-36.448,22

-158.481,89

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000303
Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandscelsontwikkelingsprogramma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting (*):

De Provincie stimuleert internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen, zowel
wereldwijd (m.u.z.v. Erasmus+-landen) als in de buurregio’s. De Provincie focust daarbij op de
beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025. Subsidies kunnen onder de in het
reglement gestipuleerde voorwaarden verleend worden voor zowel langlopende mobiliteit
wereldwijd als kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen. Doelpubliek zijn
studenten en docenten van West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs en pas afgestudeerde
jongeren met domicilie in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: 2021 en 2022 zijn overgangsjaren voor PDPO. Er wordt verder gewerkt met het
huidige programma. Dit werd in de provincieraad van februari gebracht. Er werd in maart een
oproep gelanceerd, waar 7 projecten ingediend werden. Hiervan keurde het provinciaal
managementcomité er zes goed op 2/7/2021. Naast de reguliere oproep kwamen ook
middelen ter beschikking (968.000 euro voor West-Vlaanderen) via het Herstelfonds, voor
plattelandsprojecten die het herstel na COVID-19 bevorderen. In het najaar werden de
oproepen gelanceerd voor het budget 2022 voor het Herstelfonds en de reguliere middelen
voor plattelandsprojecten (OKW en P+). Voor het Herstelfonds werden ongeveer 90
projectideeën gepitcht, van ca 44 pomotoren. Een aantal van deze ideeën zullen ingediend
worden in het voorjaar van 2022. 16 projectideeën werden geselecteerd aan de hand van de
projectinhoud en krijgen kwaliteitsbegeleiding aangeboden op initiatief van het
plattelandsloket. De nieuwe programmeringsperiode 2023-2027 (alleen nog Leader) wordt
voorbereid.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

626.160,26

693.078,99

42.944,76

28.571,43

932.635,10
28.571,43

-583.215,50

-664.507,56

-904.063,67

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000304
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het Leaderprogramma Midden-West-Vlaanderen. Dit gebeurt incl.
begeleiding van projectideeën, opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties
en organisatie van uitgebreid beoordelingssysteem met technische werkgroep, plaatselijke
groep en externe lezers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Programmaperiode 2014-2020: via 2 subsidieoproepen zijn 5 nieuwe dossiers
goedgekeurd. In totaal zijn al 34 projecten goedgekeurd sinds 2014. De projecten kunnen
worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2023. Enkele lopende projecten hebben een
projectverlenging verkregen. De lopende projecten worden opgevolgd en gecontroleerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40,80

2.000,00

2.000,00

77.305,68

45.000,00

45.000,00

77.264,88

43.000,00

43.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000305
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het Leaderprogramma Westhoek, incl. begeleiding van projectideeën,
opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties en organisatie van uitgebreid
beoordelingssysteem met technische werkgroep, plaatselijke groep en externe lezers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Programmaperiode 2014-2020: via 2 subsidieoproepen zijn 8 nieuwe
dossiers goedgekeurd. In totaal zijn al 94 projecten goedgekeurd sinds 2014. De projecten
kunnen worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2023. (2) Programmaperiode 2021-2022: via 1
subsidieoproep zijn 2 nieuwe dossiers goedgekeurd. In totaal zijn al 2 projecten goedgekeurd
sinds 2021. De projecten kunnen worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2025.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.845,60

2.000,00

2.000,00

165.293,00

88.531,20

88.531,20

163.447,40

86.531,20

86.531,20

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
06. De provincie West-Vlaanderen is een efficiënt en effectief bestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur West-Vlaanderen is een effectief en efficiënt bestuur. Binnen deze ambitie beheert de
provincie West-Vlaanderen de bouwblokken om een slagkrachtige organisatie te zijn en te blijven. Een
goede structuur van de organisatie is daarbij belangrijk, alsook aandacht voor de belangrijke processen
die moeten voorzien worden om de diensten en agentschappen alle middelen te geven die zij nodig
hebben om vlot de overige beleidsdoelstellingen van de provincie te bereiken. Dat betekent dat er
aandacht is voor capaciteit en expertise in de domeinen Griffie & Fiscaliteit, Financiën, Strategie &
Ontwikkeling, Personeel & HRM, Communicatie, COOP, Gebouwen, Accommodatie en ICT. We
ondersteunen vanuit deze beleidsdoelstelling alle provinciale diensten en agentschappen door de
organisatie van de politieke besluitvorming (provincieraad en deputatie), het garanderen en bewaken van
een gezonde financiële status van de organisatie, het aantrekken en ontwikkelen van competent
personeel, het zorgen dat iedereen weet waar de provincie voor staat en wat zij doet, het garanderen van
een correcte juridische basis voor onze werking, het verzorgen van het provinciale patrimonium en het
ondersteunen van nieuwe en innovatieve infrastructuurprojecten, het zorgen voor aangename
werkplekken en vergaderzalen, het organiseren van fleet, catering en verzending en last but not least het
garanderen van een performante ICT-architectuur zodat het bestuur digitaal kan transformeren. We
faciliteren en geven ondersteuning aan de streekwerking in de verschillende West-Vlaamse regio’s. We
zorgen er ook voor dat we via Vonk apb kennis, expertise en vaardigheden aan West-Vlaanderen
aanbieden. Kortom, deze beleidsdoelstelling garandeert een optimale organisatie van alle ondersteunende
dienstverlening zodat elke provinciale ambtenaar en elke dienst en agentschappen alles ter beschikking
heeft om hun beleid optimaal uit te voeren.
Indicator: De autofinancieringsmarge van het provinciebestuur West-Vlaanderen - Streefwaarde (eind
2025): Positief
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.771.959,51

70.257.875,08

72.846.637,16

153.805.285,35

151.198.306,55

150.680.042,73

86.033.325,84

80.940.431,47

77.833.405,57

5.704.368,42

8.292.369,54

11.213.665,34

1.228.089,75

2.091.522,92

2.004.779,38

-4.476.278,67

-6.200.846,62

-9.208.885,96

12.207.918,91

12.215.168,91

13.667.168,91

19.500.375,00

19.505.000,00

19.505.000,00

7.292.456,09

7.289.831,09

5.837.831,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritair actieplan: AP000041
6.01 Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We staan ten dienste van de provinciale organisatie om haar alle middelen ter beschikking te stellen
die nodig zijn voor een vlotte werking op het vlak van accommodatie en onthaal. We doen dit voor
de materies fleet (wagenparkbeheer en vervoersopdrachten), verzending, economaat,
vergaderzalen, catering en cleaning. Daarnaast exploiteren we ook de uitleendienst.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst Accommodatie Streefwaarden: 80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

830.092,82

929.580,00

139.228,67

113.025,00

965.895,00
185.000,00

-690.864,15

-816.555,00

-780.895,00

133.377,91

207.838,63

486.645,00

19.629,80

19.518,00

5.000,00

-113.748,11

-188.320,63

-481.645,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000309
Aanbieden van logistieke ondersteuning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De logistieke ondersteuning vanuit de beheersdiensten omvat: het ter beschikking stellen van
vergaderlocaties en -infrastructuur, het organiseren van een verzendingsdienst, het voorzien
van kantoorbenodigdheden, meubilair,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienstverlening aanpassen en afstemmen op de fases in de pandemie bleef
het volledige jaar aan de orde. Het vergde en zal dat in de komende jaren ook blijven,
inspanningen en flexibiliteit bij de teams die niet van thuis uit kunnen werken en een
dienstverlening op de standplaatsen aanbieden. Het pilootproject voor een hybride
kantooromgeving werd verlengd tot in 2022, een evaluatie kon nog niet gemaakt worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

399.531,73

479.550,00

23.086,05

25.000,00

473.650,00
30.000,00

-376.445,68

-454.550,00

-443.650,00

116.902,57

193.312,76

444.145,00

111,30

0,00

0,00

-116.791,27

-193.312,76

-444.145,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000310
Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een goed onderhouden wagen en -fietspark vraagt om een goed beheer ervan (onderhoud,
herstellingen, aankopen, verkopen, brandstoffen, verzekeringen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 is het aantal te vernieuwen dienstvoertuigen beperkt. Een lange
leveringstermijn zorgt ervoor dat het voertuig voor het PTI nog niet werd geleverd. Dit zal in
2022 gebeuren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

202.464,39

215.880,00

0,00

100,00

252.195,00
500,00

-202.464,39

-215.780,00

-251.695,00

35.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

19.518,50

19.518,00

5.000,00

19.518,50

19.518,00

-30.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000311
Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De schoonmaak van de provinciale gebouwen (eigen beheer) wordt centraal gecoördineerd.
Dit houdt o.m. de centrale aankoop van materiaal en producten in, onderhoud en
herstellingen van machines,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provinciale administratieve gebouwen, bezoekerscentra, scholen,
brigadegebouwen,... werden zoals gedocumenteerd in de individuele taakkaarten voor het
schoonmaakpersoneel onderhouden. COVID-19 blijft ervoor zorgen dat dit bijkomende
flexibiliteit vraagt van de schoonmaakploeg en de coördinatoren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

85.755,73

86.850,00

18.211,81

18.925,00

92.750,00
23.500,00

-67.543,92

-67.925,00

-69.250,00

9.449,47

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

-9.449,47

-7.500,00

-7.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000312
Exploiteren van de uitleendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op 4 locaties in West-Vlaanderen kunnen onderwijs- en overheidsinstellingen, jeugd- en
volwassen organisaties en niet-commerciële verenigingen materiaal ontlenen. Het betreft
o.m. geluids-, licht-, video- en tentoonstellingsmateriaal, educatieve koffers en
promotiemateriaal.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ganse werkjaar 2021 werd gedomineerd door COVID-19 en de genomen
maatregelen. Voor de enkele maanden dat activiteiten weer konden georganiseerd worden
(september-oktober), kon vastgesteld worden dat de klanten opnieuw volop de weg naar de
Uitleendienst terugvinden. De videocel bleef ook in 2021 technische ondersteuning geven bij
live events.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

103.932,99

103.500,00

133.500,00

97.930,81

69.000,00

131.000,00

-6.002,18

-34.500,00

-2.500,00

7.025,87

7.025,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.025,87

-7.025,87

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000313
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In september en oktober gingen de verschillende teams van de dienst
Accommodatie afzonderlijk op teamdag, geheel in afstemming met de geldende
veiligheidsmaatregelen. Er werden ook studiedagen bijgewoond, één daarvan ook als spreker
(facility congres Zaventem - september).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.859,23

13.800,00

0,00

0,00

13.800,00
0,00

-8.859,23

-13.800,00

-13.800,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000527
COVID-19 relaunchplan West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie mobiliseerde in 2020 de aanvullende middelen die het provinciebestuur WestVlaanderen in het kader van haar relaunchplan wilde inzetten. In het totaal ging het over 4,5
mio euro. Via de tweede aanpassing van het meerajrenplan (juni 2020) werd de besteding
ervan toegewezen aan de acties waaronder de diverse maatregelen werden genomen. Deze
actie blijft voortaan behouden voor het zichtbaar maken van de aankopen mondmaskers,
ontsmettingsmiddelen, toonbankschermen en plexi platen, desinfectiezuilen,
gezichtsschermen, … noodzakelijk i.k.v. de COVID-19-maatregelen op de werkvloer.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie werden in 2020 de extra middelen gebudgetteerd voor het
Coronaherstelplan (CHP). Een belangrijk deel van de middelen werd later toegewezen aan
andere acties waaronder de diverse maatregelen genomen werden. De middelen voor de
aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, toonbankschermen en plexiplaten,
desinfectiezuilen, gezichtsschermen,... noodzakelijk i.k.v. de COVID19-maatregelen op de
werkvloer bleven in 2020 en 2021 hierop gebudgetteerd/geboekt. Vermits er blijvend rekening
gehouden moet worden met COVID-19-maatregelen wordt deze actie definitief afgesloten en
zullen de kosten voor dergelijke aankopen op de werkvloer voortaan onder de reguliere acties
van de betrokken diensten geboekt worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.548,75

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.548,75

-30.000,00

0,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000042
6.02 Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We ondersteunen de provinciale organisatie via het leveren van juridisch advies en analyses. We
bewaken daarbij de materie overheidsopdrachten in al haar facetten. We hebben aandacht voor de
standaardisering van overeenkomsten, het organiseren van kennis en expertise rond de wetgeving
overheidsopdrachten alsook de voorbereiding en uitvoering van overheidsopdrachten samen met de
provinciale diensten binnen een duidelijk afsprakenkader. Het eigenaarschap van patrimoniale
contracten en de vrijwaring van het provinciaal patrimonium maken integraal deel uit van deze
dienstverlening.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst COOP - Streefwaarden:
80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.594.752,39

1.475.432,47

44.677,09

32.702,15

1.362.280,18
1.803,00

-1.550.075,30

-1.442.730,32

-1.360.477,18

1.819.968,85

2.275.189,20

4.884.787,08

0,00

0,00

0,00

-1.819.968,85

-2.275.189,20

-4.884.787,08

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000314
Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten en gerechtelijk contentieux
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie betreft het permanent opvolgen van gerechtskosten ereloonkosten, onroerende
voorheffing … naarmate dat de desbetreffende uitgaven zich aandienen (in kader opmaak
akten, aanstellen advodaten, …)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt op regelmatige basis uitgevoerd en betreft in essentie de
reguliere werking van de dienst. Het bestuur werd ook in 2021 geconfronteerd met een
verhoogde kost voor erelonen van advocaten en met een onregelmatige en onvoorspelbare
inning van achterstallige onroerende voorheffing.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

594.198,98

471.414,31

41.081,84

30.899,15

354.405,00
0,00

-553.117,14

-440.515,16

-354.405,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000315
Beheer van de verzekeringsportefeuille
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verzekeringscontracten worden centraal beheerd binnen het provinciebestuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verzekeringsaangelegenheden worden correct opgevolgd. Er is een screening
uitgevoerd van de verzekeringspolissen, op basis waarvan in het najaar een eerste groep
polissen op de markt wordt gebracht. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwing van 3 polissen
(Materiële schade, Aansprakelijkheid en Vloot).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

428.128,15

429.032,98

3.594,25

1.802,00

432.890,00
1.802,00

-424.533,90

-427.230,98

-431.088,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000316
Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de engagementen betreffende subsidiedossiers in uitvoering van vroegere
provinciale subsidiereglementen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze dossiers werden verder opgevolgd en de voorziene middelen werden
uitbetaald in functie van de ingestuurde verantwoordingsstukken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

651.694,90

1.106.881,38

0,00

0,00

1.091.447,16
0,00

-651.694,90

-1.106.881,38

-1.091.447,16

Financiering

Prioritaire actie: AC000317
Uitvoeren van engagementen de vzw Unie-K
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de engagementen betreffende Unie-K vzw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De overeenkomst loopt en wordt correct uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

504.555,18

504.555,18

1,00

1,00

504.555,18
1,00

-504.554,18

-504.554,18

-504.554,18

1.160.257,82

1.160.257,82

1.293.339,92

0,00

0,00

0,00

-1.160.257,82

-1.160.257,82

-1.293.339,92

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000318
Garanderen van de vlotte werking van de dienst COOP
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt op dagelijkse basis uitgevoerd en betreft in essentie de
normale basiswerking van de dienst.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.870,08

70.430,00

0,00

0,00

70.430,00
0,00

-67.870,08

-70.430,00

-70.430,00

8.016,13

8.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.016,13

-8.050,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000043
6.03 Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We verzorgen de decretale verplichting van het provinciebestuur vanwege de hogere overheid met
betrekking tot de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (van toepassing op
de orthodoxe erediensten, de islamistische erediensten en de kathedrale kerkfabriek). Dat gebeurt
via juridische advisering inzake de erkenning en de opmaak, goedkeuring en aanpassing van de
meerjarenplannen en budgetten. Ook de toegewezen verplichtingen met betrekking tot de instelling
Morele Dienstverlening, het grootseminarie en bisschopshuis worden verzekerd.
Indicator: Procentuele aantal correct afgehandelde dossiers m.b.t. erkende erediensten en morele
dienstverlening - Streefwaarden: 100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100
(in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
Alle dossier zijn correct afgehandeld op basis van de ingediende verantwoordingsstukken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.715.091,89

1.719.506,28

14.362,89

7.748,62

1.719.506,28
0,00

-1.700.729,00

-1.711.757,66

-1.719.506,28

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

977.128,77

1.942.201,55

2.018.151,98

1.198.086,95

1.200.224,45

1.130.298,91

220.958,18

-741.977,10

-887.853,07

Financiering
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Prioritaire actie: AC000319
Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De exploitatietoelage werd volledig uitbetaald. De voorziene
investeringstoelage werd slechts gedeeltelijk uitbetaald (in functie van de ingediende
facturen). Voor de kathedrale kerkfabriek is er jaarlijks een vast bedrag voorzien voor de
investeringen dat op basis van de noodwendigheden wordt ingevuld.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

261.207,73

261.207,73

0,00

0,00

261.207,73
0,00

-261.207,73

-261.207,73

-261.207,73

14.865,45

38.466,10

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-14.865,45

-38.466,10

-40.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000320
Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op basis van de ingediende dossiers werd het volledige bedrag uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.551,00

23.551,00

0,00

0,00

23.551,00
0,00

-23.551,00

-23.551,00

-23.551,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000321
Instelling voor Morele Dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De volledige toelage voor 2021 werd uitbetaald na ontvangst van de
noodzakelijke verantwoordingsstukken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.199.817,85

1.199.817,85

0,00

0,00

1.199.817,85
0,00

-1.199.817,85

-1.199.817,85

-1.199.817,85

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000322
Islamitische Geloofsgemeenschappen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De exploitatietoelage werd volledig uitbetaald. De voorziene
investeringstoelage, zoals deze werd goedgekeurd na de budgetwijziging 2021, werd
nagenoeg volledig uitbetaald (in functie van de ingediende facturen).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

66.242,93

66.242,93

0,00

0,00

66.242,93
0,00

-66.242,93

-66.242,93

-66.242,93

7.610,57

7.800,00

13.800,00

0,00

0,00

0,00

-7.610,57

-7.800,00

-13.800,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000323
Orthodoxe kerkfabrieken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene exploitatietoelagen werden volledig uitbetaald. De
investeringstoelage voor de orthodoxe kerkfabriek van Pervijze werd verschoven naar 2022
omwille van een uitstel van de geplande investeringswerken, enerzijds te wijten aan de
COVID-19- pandemie en anderzijds doordat de kerkfabriek niet voldoende offerten heeft
ontvangen voor de geplande werken. Voor de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus werd de
voorziene investeringstoelage volledig uitbetaald (in functie van de ingediende facturen). De
orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios heeft de investeringstoelage integraal
ontvangen. Voor de orthodoxer kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge en de
orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende was er geen investeringstoelage
voorzien en werd er bijgevolg ook geen uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

164.272,38

168.686,77

0,00

0,00

168.686,77
0,00

-164.272,38

-168.686,77

-168.686,77

20.262,43

20.500,00

170.900,00

0,00

0,00

0,00

-20.262,43

-20.500,00

-170.900,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000324
Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Sint-Salvatorskathedraal onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig (wettelijke verplichting). De opdrachten voor het uitsplitsen van
de orgels in de Sint-Salvatorskathedraal loopt verder. De alarminstallatie van de kathedraal is
aan vernieuwing toe.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken voor de restauratie van de orgels in de SintSalvatorskathedraal werden uitgevoerd. De verschuldigde erelonen werden uitbetaald. De
alarminstallatie van de kathedraal en de domotica in de Schatkamer werden vernieuwd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

7.748,62

7.748,62

0,00

7.748,62

7.748,62

0,00

761.116,94

1.675.443,20

1.379.814,81

317.728,60

1.130.298,91

1.130.298,91

-443.388,34

-545.144,29

-249.515,90

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000325
Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Bisschopshuis onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig (wettelijke verplichting). Een tweede fase voor het plaatsen van voorzetramen
wordt uitgevoerd. De jaarlijkse investeringstoelage voor het uitvoeren van opfrissingswerken
aan vzw Bisdom Brugge wordt voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige werken onderhouds- en herstellingswerken in het Bisschopshuis
werden uitgevoerd. Er werd een inspectie uitgevoerd van het timpaan in de monumentale
inkompoort, wat leidde tot een noodfixatie. De jaarlijkse investeringstoelage aan de vzw
Bisdom Brugge voor het uitvoeren van opfrissingswerken werd uitbetaald. De tweede fase
inzake het plaatsen van voorzetramen werd uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

6.614,27

0,00

0,00

6.614,27

0,00

0,00

61.393,14

62.347,37

50.137,37

9.873,41

0,00

0,00

-51.519,73

-62.347,37

-50.137,37

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000326
Patrimoniumbeheer Grootseminarie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Grootseminarie onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig (wettelijke verplichting). Een vooronderzoek nopens de renovatie
van de balkkoppen op zolder blijkt noodzakelijk. De jaarlijkse investeringstoelage voor het
uitvoeren van opfrissingswerken wordt voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het Grootseminarie worden uitgevoerd. Met de
afrekening van het ereloon, werd het project voor de renovatie van de gevels en de
schilderwerken van schrijnwerk afgesloten. Er werd een ontwerper aangesteld voor een
vooronderzoek voor de renovatie van de balkkoppen op de zolders van het gebouw. Er waren
herstellingswerken aan de sanitaire leidingen. Twee vermogenschakelaars in de hoofdborden
van de hoogspanningscabine werden aangepast. De jaarlijkse investeringstoelage voor het
uitvoeren van opfrissingswerken werd uitbetaald. De liftinstallatie werd gemoderniseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.961,56

71.166,60

870.484,94

69.925,54

187.099,80
0,00

811.523,38

-1.241,06

-187.099,80

Financiering

Prioritaire actie: AC000327
Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het Grootseminarie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op basis van de resultaten van een studieopdracht wordt een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd op de site van het Grootseminarie (wettelijke verplichting).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vanuit het studieonderzoek blijkt dat de kostprijs voor de werkzaamheden
hoger uitvallen dan wat eerst voorzien werd. Ondertussen is het archeologisch onderzoek
lopende en zal er nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor wordt de uitvoering
pas voorzien ten vroegste in 2023.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.467,29

41.339,45

0,00

0,00

150.000,00
0,00

-29.467,29

-41.339,45

-150.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000328
Groot onderhoud en herstel kerkelijke gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van de kerkelijke gebouwen zullen de nodige
herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken aan de kerkelijke
gebouwen werden uitgevoerd. Alle lopende contracten werden opgevolgd. In de SintSalvatorskathedraal werden de dakgoten en de rioleringen van de Schatkamer aangepast. In
het Bisschopshuis werden onderhoudsschilderwerken uitgevoerd aan het poortgebouw kant
Goezeputstraat. De noodverlichting in het hele gebouw werd aangepast. Op de tweede
verdieping werd de linoleum in de gang vervangen. De gebarsten dakkoepel in het bureel van
de bisschop werd vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.451,39

25.138,83

0,00

0,00

26.400,00
0,00

-23.451,39

-25.138,83

-26.400,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000044
6.04 Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven naar een goed onderhouden en gemoderniseerd patrimonium waarin onze
medewerkers optimaal kunnen functioneren. We realiseren de volgende grote kerntaken: het
uitvoeren en ondersteunen van nieuwbouw, restauratie- en renovatieprojecten, het realiseren van
grote onderhouds- en herstellingsprojecten, het ontwikkelen en realiseren van specifieke projecten
rond energie en duurzaam bouwen en energiebeheer, het organiseren en uitvoeren van kleine
onderhouds- en herstellingswerken en - tenslotte - projecten rond veiligheid.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst Gebouwen Streefwaarden: 80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.156.220,99

1.130.755,00

224.255,56

154.621,87

1.180.755,00
77.720,00

-931.965,43

-976.133,13

-1.103.035,00

1.181.601,50

1.800.731,90

1.855.135,00

0,00

862.980,47

862.980,47

-1.181.601,50

-937.751,43

-992.154,53

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000329
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de provinciehuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de provinciehuizen omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door het verplichte thuiswerk in 2021 werd niet ingezet op ingrijpende projecten
in de streekhuizen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

994.849,16

963.345,00

169.185,61

121.081,87

1.024.345,00
77.720,00

-825.663,55

-842.263,13

-946.625,00

53.839,55

59.908,00

47.635,00

0,00

0,00

0,00

-53.839,55

-59.908,00

-47.635,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000330
Patrimoniumbeheer provinciehuis Boeverbos
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciehuis Boeverbos onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Het project OEPC-contract wordt verder gezet. Het
buitenschrijnwerk van het administratief gebouw krijgt een onderhoudsschilderbeurt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande werken op de site Boeverbos werden uitgevoerd. De koelcellen in
de keuken werden hersteld. Op de parking van de site Boeverbos werd de verlichting
vervangen. De gevels van het administratief gebouw werden gereinigd en de voegen werden
herkit. Het schrijnwerk werd gebeitst. Ook de gevels van het bestuursgebouw kregen een
reinigingsbeurt. In het garagecomplex werd laadinfrastructuur voor elektrische wagens
geplaatst. De werken in het kader van het OEPC Boeverbos werden volgens de planning
uitgevoerd. De betonvloer in het garagecomplex werd hersteld. De toegankelijkheid van de
diverse liften werd aangepast door het activeren van spraaksynthese op de installaties. In de
liften in het bestuursgebouw werd een noodbatterijsysteem geplaatst en een brandcontact,
dat ervoor zorgt dat de lift - bij brandalarm - naar het evacuatieverdiep gestuurd wordt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

21.529,95

0,00

0,00

21.529,95

0,00

0,00

973.858,88

1.217.152,15

1.135.000,00

0,00

0,00

0,00

-973.858,88

-1.217.152,15

-1.135.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
237

Prioritaire actie: AC000331
Patrimoniumbeheer Filiaal I
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal I te Brugge onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal I uitgevoerd.
Tussen de drukkerij en het kopiecenter werd een snelroldeur geplaatst. Het lopend
rechtsgeding rond de uitbreiding van de drukkerij werd opgelost via dading. De bestaande
buitenzonwering aan de straatkant werd vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

54.616,15

57.700,72

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.616,15

-57.700,72

0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000332
Patrimoniumbeheer Filiaal II
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal II te Brugge onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden. Zo staan de sanering van de koelinstallatie en de
bliksembeveiliging van de PV-panelen gepland.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal II
uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

21.800,00

0,00

0,00

26.000,00
0,00

0,00

-21.800,00

-26.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000333
Patrimoniumbeheer provinciehuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt het provinciehuis Noord-West-Vlaanderen onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Aan de conciërgewoning dringen schilderwerken zich op.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in het Streekhuis Noord-WestVlaanderen werden uitgevoerd. De monumentale trap in het kasteel werd gerestaureerd. Een
defecte circulatiepomp van de CV-ketel werd vervangen. De gevels en het buitenschrijnwerk
van de conciergewoning werden geschilderd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.358,03

27.409,78

0,00

0,00

452.000,00
0,00

-20.358,03

-27.409,78

-452.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000334
Patrimoniumbeheer kasteel ’t Hooghe
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt kasteel ‘t Hooghe onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. De restwerken aan het kasteel 't Hooghe dienen nog uitgevoerd te worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen onderhouds- en herstellingswerken aan het kasteel 't Hooghe
uitgevoerd. De opdracht voor het uitvoeren van de resterende werken werd toegewezen. Alle
verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

75.164,18

407.408,25

187.000,00

0,00

862.980,47

862.980,47

-75.164,18

455.572,22

675.980,47

Financiering

Prioritaire actie: AC000335
Patrimoniumbeheer provinciehuis Westhoek (Esenkasteel)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciehuis Westhoek. In functie van een
efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor het provinciehuis Westhoek
werden uitgevoerd. De binnentrap werd brandwerend geschilderd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.916,79

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00
0,00

-1.916,79

-7.500,00

-7.500,00

Financiering
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Prioritaire actie: AC000336
Patrimoniumbeheer provinciehuis Potyze
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van provinciehuis Potyze onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen onderhouds- en herstellingswerken voor het provinciehuis
Potyze uitgevoerd.

Prioritaire actie: AC000337
Bevorderen van toegankelijkheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Inter ondersteunt, begeleidt en biedt technische en inhoudelijk advisering aan de provinciale
overheid bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het
toegankelijkheidsbeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De samenwerkingsovereenkomst met Inter (Toegankelijk Vlaanderen) werd
goedgekeurd en de toelage voor 2021 werd uitbetaald.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00
0,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000338
periodiek onderhoud en herstelling Be-Part (eigenaarsverplichting)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw Be-Part zullen de nodige
herstellingswerken uitgevoerd worden. De noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd om
te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken in Be-Part werden
uitgevoerd. De gasdetectieinstallatie werd vernieuwd. De bovengrondse stookolietank werd
verwijderd. De dakbedekking van de crypte werd geïnspecteerd en hersteld. Om te voldoen
aan de wettelijke bepalingen werden de afvoeren van afval- en regenwater op de site
gescheiden. Een defecte boiler werd vervangen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.665,21

11.000,00

0,00

33.540,00

33.540,00

0,00

25.874,79

22.540,00

0,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000339
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De lidgelden voor een aantal vakorganisaties werden betaald. Er werd opnieuw
een teamactiviteit georganiseerd voor de medewerkers van de dienst Gebouwen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.706,62

6.410,00

0,00

0,00

6.410,00
0,00

-3.706,62

-6.410,00

-6.410,00

1.847,92

1.853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.847,92

-1.853,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000536
Patrimoniale verkoop Be-Part
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verkoop van de gebouwen op de site Be-Part te Waregem.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: De (openbare) verkoopsprocedure werd opgestart, maar er werden geen
biedingen ontvangen. De verkoop kon bijgevolg nog niet worden gerealiseerd.

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000045
6.05 Beheer van organisatiestructuur, -processen en ICT-architectuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We ondersteunen het provinciebestuur op het vlak van procesorganisatie en -digitalisering door
dienstverlening (services) steeds beter te organiseren en daarbij optimaal gebruik te maken van
informatie- en communicatietechnologie (ICT). We bouwen aan een integraal en organisatiebreed
servicemanagement voor interne dienstverlening om de organisatie bij te staan in de allocatie van
mensen en middelen door beheersinformattie aan te leveren. We bewaken de uitvoering van de
dienstverlening via de Servicedesk.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst ICT - Streefwaarden: 80
(in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.090.936,70

2.199.918,03

138.403,25

174.000,00

2.431.419,21
174.000,00

-1.952.533,45

-2.025.918,03

-2.257.419,21

1.269.670,89

1.480.615,09

1.380.921,05

0,00

0,00

0,00

-1.269.670,89

-1.480.615,09

-1.380.921,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000340
Organisatieontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via organisatie-ontwikkeling worden diverse organisatiebrede topics opgenomen en begeleid,
zoals o.m. de beleidsconfiguratie en -monitoring, alsook organisatiebeheersing.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen Organisatieontwikkeling werd een participatief traject begeleid voor de
herziening van het organogram met als hoofddoel om de interne dienstverlening te
optimaliseren door herstructurering van enkele beheersdiensten en de projectwerking te
versterken aan de beleidskant. Het resultaat wordt begin 2022 voorgelegd aan de
provincieraad. Audit Vlaanderen voerde een thema-audit uit betreffende
Omgevingsvergunningen. Ook het organisatiebeheersingssysteem en de openstaande
aanbevelingen vanuit de eerdere thema-audit Informatieveiligheid kwamen aan bod. Het
eindrapport met bijbehorende nieuwe aanbevelingen is in het najaar voorgelegd worden aan
de provincieraad. Verder werd de beleidsevaluatie 2020 gefinaliseerd (provincieraad juni) en
de voortgangsrapportering januari – juni voorbereid (rapportering provincieraad september).
Er is ook verder gewerkt aan de opstart van digitale transformatie, de verdere uitrol van het
model streekwerking 2.0 en de kaders en draagvlakcreatie voor hybride werking.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.120,67

81.204,21

0,00

0,00

351.804,21
0,00

-41.120,67

-81.204,21

-351.804,21

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000341
Servicemanagement
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via servicemanagement wordt het servicegericht en procesmatig werken verder uitgebreid
met focus op de professionalisering van de interne dienstverlening. De bedoeling is om de
activiteiten zo goed mogelijk te aligneren met de strategie van de provincie,
klantentevredenheid te creëren en operationele efficiëntie te bewaken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd het servicegericht en procesmatig werken verder uitgebreid met
focus op de professionalisering van de interne dienstverlening. Het initiatiefbeheer werd
verder gecoacht en uitgedragen in de organisatie. In 2020 werd een werkgroep Architectuur
samengebracht met als doel organisatiebrede principes te bepalen waaraan ICT-projecten en
oplossingen moeten voldoen. Het doel is om versnippering tegen te gaan en de beste
technologische oplossing aan te reiken. De architecturale krijtlijnen werden in het voorjaar
van 2021 opgemaakt. Er werd ook een nota 'measure management' gemaakt waarin een
basis wordt gelegd voor het gestructureerd opbouwen van beleids- en
managementinformatie. Het proces 'service request cataloog' werd gemaakt waarbij er onder
meer een basis wordt gelegd voor het structureel evalueren van de Service Request Cataloog.
De voorbereiding voor het opnemen in het serviceportaal van de dienstverlening omtrent
financiën en personeel werd opgestart. Er werd een kadernota gemaakt rond digitale
transformatie. Deze werd opgesteld na strategische workshops waarbij de structuur en
krachtlijnen zijn opgesteld om digitale transformatie in het provinciebestuur succesvol ingang
te doen vinden. Er werd een module ontwikkeld voor de vervoersplanning zodat alle
aanvragen i.v.m. personenvervoer of het vervoer van materialen in de toekomst digitaal
kunnen ingepland en opgevolgd worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

374.669,92

364.500,00

0,00

0,00

364.500,00
0,00

-374.669,92

-364.500,00

-364.500,00

203.034,36

203.400,00

219.200,00

0,00

0,00

0,00

-203.034,36

-203.400,00

-219.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000342
ICT-beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Alle hard- en software nodig om het provinciale netwerk wordt up-to-date te houden, met
enkele specifieke zaken: er worden enkel nog laptops uitgeleverd - tenzij onder heel specifieke
voorwaarden, het vernieuwen van de secundaire opslagunit, algemeen beheer (Mobile Device
Management) mobiele telefonie (smartphones + abonnementen), huur van het
telecommunicatiesysteem en de mogelijke integratie ervan in het virtueel
samenwerkingsplatform. Specifieke beheersoftware voor het serverpark en wetgeving AVG,
huur van de Microsoft licenties, multifunctionals en inhuren systeembijstand.
De verdere uitbouw van de servicedesktool met de integratie van extra diensten wordt
eveneens voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het kader van de opstart van het proces hybride werken, werden er voor
thuisgebruik 450 monitoren aangekocht. De Provincie heeft ook 170 laptops kunnen
vervangen van bestaande personeelsleden en/of uitleveren aan nieuwe gebruikers. Dit
ondanks de grote tekorten aan elektronisch materiaal op de internationale markt. Ter
bevordering van de digitalisering van de provinciale diensten werden 230 smartphones
aangekocht als uitbreiding op de bestaande vloot of als vervanging van verouderde toestellen
die zo een veiligheidsbedreiging vormen voor het provinciaal netwerk. Er werd veel aandacht
besteed aan het beveiligingsniveau van het provinciaal netwerk door de aankoop van
software voor het zo veel als mogelijk afscheiden van de eindgebruikers van het serverpark.
Dit door enkel de noodzakelijke koppelingen tussen beiden mogelijk te maken. Bij de minste
afwijking worden de nodige processen opgestart om te verhinderen dat de data verloren gaat
of wordt beschadigd. Ook aan het beveiligen van de in de cloud opgeladen data, werd de
nodige tijd besteed. Tenslotte werd een security audit door een extern beveiligingsbureau
uitgevoerd, waarbij een aantal verbeteracties werden geformuleerd die door de Provincie
verder zullen opgenomen en aangepakt worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.259.540,88

1.311.008,82

138.403,25

174.000,00

1.262.480,00
174.000,00

-1.121.137,63

-1.137.008,82

-1.088.480,00

1.055.837,28

1.189.144,04

1.073.650,00

0,00

0,00

0,00

-1.055.837,28

-1.189.144,04

-1.073.650,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000343
Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk & connectiviteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Beheer en optimalisatie glasvezelnetwerk & connectiviteit, abonnementen telefoonlijnen,
gesprekskosten en VDSL-verbindingen voor kleinere sites.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De glasvezelverbinding naar het WFIV werd verwezenlijkt; de indienststelling
moet nog gebeuren. Er werden twee nieuwe aansluitingen gerealiseerd: de infokiosk op de
parking van Het Aanwijs van het provinciedomein Bulskampveld en de infokiosk aan het
restaurant van het provinciedomein De Gavers. Op die manier kan aan de bezoekers van de
desbetreffende domeinen de nodige digitale informatie meegegeven worden. Het contract
voor de mobiele telefonie en data werd voor een periode van 2 jaar vernieuwd en
geoptimaliseerd, dit na het uitsturen van een prijsvraag aan de verschillende providers.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

411.447,60

434.890,00

0,00

0,00

442.890,00
0,00

-411.447,60

-434.890,00

-442.890,00

10.799,25

88.071,05

88.071,05

0,00

0,00

0,00

-10.799,25

-88.071,05

-88.071,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000344
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Strategie & Ontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienst Strategie & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de organisatie (haar structuur en processen), de externe strategie van het provinciebestuur
via de Streekwerking en het beheer van de (interne) dienstverlening via de component
Servicemanagement. Er is hiervoor vooral afstemming en overleg nodig. De stafvergaderingen
zijn hiervoor doorgegaan, en geheroriënteerd naar digitale overlegmomenten omwille van
COVID-19. De voorziene teambuilding voor de secties Staf, Organisatieontwikkeling en
Servicemanagement is on hold geplaatst.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

287,80

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00
0,00

-287,80

-2.200,00

-2.200,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000345
Garanderen van de vlotte werking van de dienst ICT
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door de nog steeds aanwezige pandemie gingen de meetings zo veel als
mogelijk virtueel door en werd het fysisch intern overleg tot het absolute minimum beperkt. Er
werden een aantal dagen opleiding buiten de organisatie gevolgd en bijeenkomsten
bijgewoond. Er werden geen externe zaken georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.869,83

6.115,00

0,00

0,00

7.545,00
0,00

-3.869,83

-6.115,00

-7.545,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000046
6.06 Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We hechten belang aan de correcte en efficiënte organisatie van de werking van de
bestuursorganen van de het provinciebestuur. We organiseren wat nodig is voor de ondersteuning
van de provincieraad, de voorzitter van de provincieraad, het bureau, de provincieraadscommissies,
de deputatie en de provincieraadsleden in het algemeen. Ook de ondersteuning van de politieke
partijen en fracties behoort tot deze activiteiten.
Indicator: Minimaal aantal georganiseerde decretale beslissingsfora (provincieraad: 10, deputatie:
40) - Streefwaarden: 50 (in 2021), 50 (in 2022), 50 (in 2023), 50 (in 2024), en 50 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 57
De deputatie kwam 47 keer samen in 2021; de provincieraad 10 keer.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.224.939,10

1.314.893,67

0,00

3.750,00

1.458.120,28
0,00

-1.224.939,10

-1.311.143,67

-1.458.120,28

7.491,41

7.576,94

4.230,00

7.313,00

5.000,00

5.000,00

-178,41

-2.576,94

770,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000346
Werking en ondersteuning provincieraad
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Minstens iedere maand, met uitz. van de zomerperiode, komt de provincieraad bijeen. De
bijeenkomsten worden administratief voorbereid en inhoudelijk besproken in
commissiebijeenkomsten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provincieraad ging maandelijks door. Vanaf januari t.e.m. mei 2021
gebeurde dit in hybride vorm. Vanaf juni 2021 tot het einde van het jaar waren er fysische
provincieraadzittingen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.007.794,96

1.079.625,00

0,00

0,00

1.085.125,00
0,00

-1.007.794,96

-1.079.625,00

-1.085.125,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000347
Werking deputatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De deputatie komt wekelijks bijeen, meestal op donderdag, uitz. de zomerperiode wanneer
minimaal om de 2 weken vergaderd wordt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De deputatie is wekelijks bijeengekomen, hetzij via MS Teams in de eerste helft
van het jaar, hetzij fysisch of in hybride setting vanaf de zomer 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

134.213,69

137.354,57

0,00

0,00

268.945,28
0,00

-134.213,69

-137.354,57

-268.945,28

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000348
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen & kabinetten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en kabinetten omvat de aankoop en
het onderhoud van ICT-middelen en het wagenpark voor de deputatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen actie 348 voorziet de dienst Accommodatie in dienstwagens voor de
deputatie. De kosten hieraan gealloceerd zijn de leasekosten voor twee deputatievoertuigen.
De kosten verbonden aan de tankkaarten, die door de gedeputeerden in gebruik zijn, zijn
eveneens aan deze actie gekoppeld.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

47.427,98

48.650,00

0,00

0,00

54.950,00
0,00

-47.427,98

-48.650,00

-54.950,00

7.491,41

7.576,94

4.230,00

7.313,00

5.000,00

5.000,00

-178,41

-2.576,94

770,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000349
Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden werkbezoeken (o.a. studiereis provincieraad) en evenementen (nieuwjaarsreceptie
raad, rede gouverneur, Te Deum,…) georganiseerd specifiek voor de deputatie en
provincieraad.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In oktober kon de studiereis van de provincieraad naar de provincie Limburg
doorgaan. De West-Vlaamse raadsleden konden er kennismaken met heel wat realisaties van
het provinciaal beleid op het vlak van toerisme, economie, mobiliteit,...
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.418,15

38.400,00

0,00

3.750,00

38.400,00
0,00

-28.418,15

-34.650,00

-38.400,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000350
Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie ondersteunt lokale besturen bij de organisatie van de provinciale en
gemeentelijke verkiezingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er vonden in 2021 geen provinciale en gemeentelijke verkiezingen plaats.
Bijgevolg diende er niet in bijzondere ondersteuning van de lokale besturen voorzien te
worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.895,96

3.000,00

0,00

0,00

3.100,00
0,00

-2.895,96

-3.000,00

-3.100,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000351
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Griffie & Fiscaliteit en de kabinetten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande teambuilding in de maand november 2021 kon niet plaats vinden
omwille van de COVID-19 maatregelen. Er werd in een alternatief voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.188,36

7.864,10

0,00

0,00

7.600,00
0,00

-4.188,36

-7.864,10

-7.600,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000047
6.07 Faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde en duurzame streekontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie zet zich als regiobestuur, vanuit haar grondgebonden bevoegdheden, in om de
verschillende regio’s in West-Vlaanderen verder te versterken en aantrekkelijker te maken. De
provincie hanteert hiertoe een gebiedsgerichte (interactief – geïntegreerd – maatwerk) en
samenwerkingsgerichte aanpak. Het streekteam opereert vraaggericht, vertaalt vanuit haar
eerstelijnswerking het provinciale beleid actie- en resultaatgericht door en reikt regionale input aan
richting de provinciale beleidsagenda. Met het oog op de creatie van een breed draagvlak wordt er
streekoverleg/-afstemming georganiseerd en worden er diverse specifieke streekfora georganiseerd
en/of ondersteund. Sociaal overleg met betrokken socio-economische partners wordt op regionaal
en op provinciaal niveau opgezet (tripartiet).
Indicator: Minimaal aantal georganiseerde regiocommissies - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in
2022), 10 (in 2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
De regiocommissies komen normaal 2 maal per jaar bijeen. Voor 5 regio’s betekent dit 10
bijeenkomsten. In 2021 zijn de 5 bijeenkomsten van het voorjaar vervangen door 1 verenigde
regiocommissie (29/04/2021). Omwille van de drukke agenda van de provincieraad werd door het
Bureau beslist om de regiocommissies in het najaar te annuleren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

731.558,94

1.099.024,31

338.134,82

332.535,31

2.539.359,21
605.329,53

-393.424,12

-766.489,00

-1.934.029,68

133.085,02

252.650,00

170.224,00

0,00

0,00

0,00

-133.085,02

-252.650,00

-170.224,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000452
Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling betreft het toekomstbestendig maken van de ca. 250
West-Vlaamse dorpen, o.a. door het verlenen van advies door externe expertiseopdrachten,
het betoelagen van kwalitatieve voortrajecten voor ingrepen in de openbare ruimte, het
opstellen van masterplannen voor dorpen met nadruk op hun DNA, het aanleggen van een
digitale dorpenatlas, het uitwerken van een gids voor stedenbouw in dorpse contexten en het
opbouwen van een kennisplatform omtrent dorpenbeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden binnen deze actie 4 masterplannen DNA van het Dorp
gerealiseerd (Zevekote, Sint-Lodewijk, Moorsele, Wijnendale), net als twee intervisies en een
televisiereportage hierover. De dorpentoelagen voor Zonnebeke en Vlamertinge werden
afgerond, er waren nieuwe aanvragen voor Westouter, Hulste, Sint-Lodewijk en Ledegem. Er
werd dorpsexpertise verleend in Kortemark, Zevekote, Lo en Bulskamp. Ter ondersteuning van
dat alles werden 10 e-zines ‘dorpen’ verspreid, 4 dorpenteams gehouden, de dorpenaanpak
gepresenteerd op twee expertisenetwerken van VLM en studiedagen van Ar-Tur,
Dorpenfestival.nl en VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) en meegewerkt aan
de publicatie ‘Toolbox Dorpse Architectuur’.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.599,95

171.000,00

0,00

0,00

171.000,00
0,00

-130.599,95

-171.000,00

-171.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000353
Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De behartiging van de materie Visserij wordt in deze legislatuur opgenomen binnen de actie
AC000358 (Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij). Op die
manier kunnen de provincieraadsleden verder geïnformeerd worden over dit beleidsinitiatief.
Deze actie is bijgevolg zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair
worden opgenomen in de beleidsrapporten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er was een verhoogde inzet en frequentie van bijeenkomsten van de werkgroep
Opleiding & Vorming omtrent dringende thema's zoals de bemanningsproblematiek, de
opleiding visfileerder en de opleiding vissen met toekomst. De knelpunten rond het
kleinschalig professioneel segment zijn in kaart gebracht en er wordt gezocht naar
oplossingen. Het nieuwe convenant 2021-2025 ‘Op koers naar duurzaamheid’ is op 22 juni
2021 ondertekend. Zie ook actie 358. Vanuit de verbindende rol die de Provincie opneemt
binnen de task force van het convenant zijn er unilaterale overleggen opgestart met de
kustvissers en de blauwe economie (dossier Zeeboerderij). Binnen het thema vissers als
volwaardig deel van de blauwe economie, is er een subwerkgroep opgericht, met als eerste
thema visserijbeperkende maatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). Dit
overleg vond plaats op 26/11/2021.
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Prioritaire actie: AC000354
Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen heeft in het kader van de technische bijstand een project
ingediend met als doel om begunstigden maximale kansen te geven om deel te nemen aan de
uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Hierbij
recupereert de Provincie de helft van de wedde van een facilitator alsook de volledige
werkingskosten in kader van het EFMZV-project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bij een audit uitgevoerd door Europa bij de Vlaamse overheid is de meerwaarde
van de facilitator positief geëvalueerd. Dit beklemtoont het belang van de aanwezigheid van
een contactpersoon 'on the field'. Dit is tevens de aanleiding om in het volgende fonds een
voortzetting van deze werking mee op te nemen. De Provincie kreeg dan ook groen licht om,
tijdens de overbruggingsperiode van het oude en nieuwe fonds, een nieuw project in te dienen
voor steun voor de rol van facilitator. Er is een nieuwe facilitator in dienst gekomen met als
voornaamste opdrachten: inwerkperiode, onderhouden van contacten met begunstigden,
informatieverstrekking, begeleiding van dossiers, deelnemen aan de monitorings- en
beoordelingscomités en de voorbereiding van de community led local development
(plaatselijke groep) onder het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en
Aquacultuur (EFMZVA).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.925,34

7.000,00

18.608,85

11.955,67

7.000,00
0,00

16.683,51

4.955,67

-7.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000355
Innovatieve streekwerking Kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Kust.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De middelen voor de innovatieve streekwerking Kust zijn net zoals voor de
overige regio’s in ontwikkeling, gekoppeld aan de strategische visie- en beleidsvorming. Via
herhaaldelijk overleg met de gedeputeerde en de regiocoördinatoren worden de prioriteiten
helder gesteld. In overleg werden in 2021 prioritaire 'werven' met een provinciebrede focus
gedetecteerd. Voor de kust gaat het over T.OP Kustzone en een proeftuin rond detailhandel in
Westende-Bad, waarbij verder gebouwd werd op de T.OP Case van Westende-Bad. Er werd in
2021 gewerkt aan het traject voor gemeentelijke cases. Voor de case van de
rijkswachtkazerne in gemeente De Panne werd een ruimtelijke visie afgewerkt opgesteld
vanuit de reeds afgewerkte financiële haalbaarheidsstudie. Voor Oudenburg is een traject
voor het opstellen van een masterplan rond het centrum van Oudenburg lopend. Naast de
cases zijn er ook het leertraject met draaiboek en een reeks workshops. De opmaak van de
synthesenota/draaiboek is afgewerkt. De eerste digitale workshop rond verbeteren van de
woonkwaliteit is uitgevoerd en de voorbereidingen voor de volgende workshops zijn gestart.
In samenwerking met de Blauwe Cluster en een aantal andere partners is een digitaal
evenement rond de ontmanteling van windmolens op zee georganiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

66.908,38

104.000,00

0,00

0,00

214.000,00
0,00

-66.908,38

-104.000,00

-214.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000357
Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het Vlaams Instituut voor de Zee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er wordt op diverse vlakken constructief samengewerkt met het VLIZ (Vlaams
Instituut voor de Zee), zoals voor de lange termijnsmeting m.b.t. tot de recreatieve visserij,
beleid informerende nota’s, wetenschappelijke onderbouwing van de publiekswerking i.k.v.
van de bezoekerscentra, ontsluiten immaterieel erfgoed,... De samenwerking met het VLIZ
verloopt via een samenwerkingsovereenkomst die afliep op 31/12/2021. De
onderhandelingen voor de hernieuwing van deze overeenkomst zijn afgerond in december
2021, en de nieuwe subsidieovereenkomst wordt geagendeerd op de provincieraad in januari
2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

163.713,00

165.350,29

0,00

0,00

165.350,29
0,00

-163.713,00

-165.350,29

-165.350,29

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000358
Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt de vijsserijsector o.m. via visserijsimulatoren.
Daarnaast steunt de Provincie het EFMZV-project ‘Zee van Smaak‘ (chefs overtuigen om
duurzame vis te gebruiken en promotie van vis uit de Noordzee bij toeristen), ‘fishing for litter’
(afval op zee), ‘VISGRO’ (organisatie van Groothandel Vis die de schakels in de afzetketting
tracht te optimaliseren) en de LT-meting (monitoring van recreatieve visserij om een regeling
rond kleinschalige professionele visserij uit te werken) met een nominale toelage. Een
provinciaal reglement biedt steun aan (voornamelijk kleinere) vaartuigen die omwille van
schaal buiten het EFMZV vallen. Samen met Vlaanderen en de Rederscentrale biedt de
Provincie een toelage aan jongeren die een opleiding op een vaartuig volgen. Verschillende
organisaties en initiatieven die de visserijproducten promoten, worden eveneens ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De ondersteuning van diverse projecten loopt door, zoals de ondersteuning voor
de visgroothandel, de Oostendse Visbakkers, Promovis,... De ondersteuning voor de
monitoring van de recreatieve visserij is afgelopen. De projecten Sea To Table, fishing for litter
en vissen met toekomst zijn verplaatst naar volgend jaar wegens COVID-19. Het opleveren
van de simulator loopt vertraging op (o.a. omwille van COVID-19 en technische
mankementen), de opleveringsdatum is gepland in het voorjaar van 2022. De provinciale
tussenkomst in de stand op de European Seafood Exposition (ESE) is geschrapt doordat dit
niet meer zal doorgaan in België. Twee vaartuigen hebben gebruik gemaakt van het
provinciaal reglement dat steun aanbiedt aan kustvaartuigen. De projectsubsidie Fonds voor
Scheepsjongeren zal waarschijnlijk lager zijn dan voorzien omwille van het lager aantal
vaardagen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.366,73

129.335,00

0,00

0,00

212.791,00
0,00

-70.366,73

-129.335,00

-212.791,00

13.085,02

132.650,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

-13.085,02

-132.650,00

-2.650,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000359
Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In dialoog met eigenaars, beheerders en beleids(uit)voerders en via consultaties van
doelgroepen wordt via het Interreg-project VEDETTE een grensoverschrijdend masterplan
opgesteld voor het duinen- en poldergebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort - de "Vlaamse
Duinen". Het masterplan (visie op de Vlaamse Duinen volgens de thema's biodiversiteit,
landschap, beleving) zal krachtlijnen en actievoorstellen bevatten voor een mogelijk vervolg
na einde project (oktober 2021 tenzij verlengd). De projectpartners zullen een charter
ondertekenen waarin ze zich engageren om de visie als referentiekader te hanteren bij eigen
beleid(sontwikkeling) voor het gebied.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Interreg-stuurgroep keurde een verlenging van het project goed: het project
loopt nu tot eind september 2022 (met een optie om nog een laatste verlenging tot eind
december 2022 aan te vragen). De grondige vernieuwing van de parking Duinpanne is
aanbesteed; de werken zijn gestart in het najaar van 2021. Zonder klimatologische of andere
tegenslagen zal de buitenruimte bij Duinpanne (aandeel onthaal: vergroening/verduining,
pad, onthaaluitrusting) in de lente 2022 aangelegd zijn. Daarmee zullen alle
investeringswerken waarvoor via Vedette Europese cofinanciering wordt verkregen, afgerond
zijn. De Provincie is daarnaast een actieve partner in het projectpartnerschap in het
ontwikkelingsproces dat tot een Visie 2040 voor de Vlaamse Duinen leidt. Ze zet tevens mee
haar schouders onder het communicatietraject waaronder de productie van een film, een
eindpublicatie en het slotevenement. Over deze visie en de mogelijke gedeelde doelstellingen
voor toekomstige grensoverschrijdende samenwerking werd op 21 oktober een denk- en
uitwisselingsdag georganiseerd op de grens in Adinkerke.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.421,24

12.130,15

17.328,75

82.285,34

80.399,68

174.147,21

73.864,10

68.269,53

156.818,46

0,00

0,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000360
Ondersteuning van de streekwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De streek- en provinciehuizen bieden huisvesting aan provincie- en ander personeel. Het
operationeel houden van deze locaties brengen maandelijks logistieke kosten en inkomsten
met zich mee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie focust zich recurrent op de ondersteuning van de component
Streekwerking binnen de dienst Strategie en Ontwikkeling. Ze behartigt de reguliere processen
van budgetopmaak, financiële voorbereiding van besluitvorming en de opvolging daarvan.
Daarnaast worden in deze actie vooral flankerende middelen voorzien voor overleg en
afstemming tussen de vele partners die in de Streekwerking betrokken zijn. Binnen dat kader
zijn in 2021 de beleidsevaluatie opgeleverd, werden de derde en vierde aanpassing van het
meerjarenplan inhoudelijk en financieel voorbereid en werd een voorstel voor de
streekfondsen opgemaakt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.496,42

112.165,80

7.696,00

17.100,00

260.965,80
17.100,00

-7.800,42

-95.065,80

-243.865,80

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000363
Innovatieve streekwerking Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Noord-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De innovatieve streekwerking heeft in 2021 een verdere uitwerking van de
strategische werven gekend. Vier kleine steden werden benaderd voor een samenwerking
rond Innovatieve woonvormen, ondersteuning beleid rond detailhandel, mobiliteit en groen in
de stad. Oostkamp en Knokke-Heist hebben een concreet voorstel voor een traject Innovatieve
woonvormen, met beide gemeenten werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld;
Torhout bereidt een voorstel voor tegen juni 2022. Blankenberge besliste toch een dossier
voor te bereiden tegen juni 2022. Samen met de kleine steden, waar de loketten in de
stationsgebouwen gesloten werden, werd een traject opgestart rond mogelijke herinvulling
voor de stationsgebouwen (Oostkamp en Torhout). Voor de werf rond Grensoverschrijdende
samenwerking worden pistes naar onthaalpoorten/-punten onderzocht naar het voorbeeld
van Callicanes; Adinkerke, Wervik, Avelgem en Westkapelle komen hiervoor in aanmerking.
Rond grenscommunicatie wordt een piste verkend rond grensoverschrijdende samenwerking
en een digitale grenskrant voor grensbewoners. I.k.v. het socio-economisch streekoverleg
werden voor elke subregio (Middenkust en Brugge) 4 thematische werkgroepen opgericht,
samen met de sociale partners. Deze worden in de eerste helft van 2022 geconcretiseerd.
Voor elk van de subregio's werd een gebiedsdekkend dossier opgemaakt in de oproep
voortraject Digibanken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

0,00

0,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000364
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen in het stedelijk gebied Brugge,
zeehaven en de Brugse Rand, regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met deze actie willen we op een dynamische manier kunnen inspelen op opportuniteiten in de
groene rand van Brugge en haar Zeehaven om als partnerbestuur bij te dragen aan de
ontwikkelingen van de stad en haar rand. We geven aandacht aan acties die het stedelijk
weefsel ten goede komen, i.h.b. voor bewoners, recreanten en zachte weggebruikers. Een
tastbaar voorbeeld hiervan is de werking die we met Brugge, Zedelgem en Jabbeke zijn
opgestart om de Kasteelbossen (Tillegem, Tudor en Beisbroek) mentaal en fysiek beter te
verbinden met elkaar. We hebben hier extra aandacht voor het Brugse havengebied in de
filosofie van het voorbije Doelstelling 2-project ‘Leefbare Haven Zeebrugge’.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. de Kasteelbossenwerking werd de Langeloopomloop gelanceerd op 30 mei
2021. Er werden, samen met stad Brugge, gemeente Jabbeke en gemeente Zedelgem, Sport
Vlaanderen en de Provincie drie loopomlopen (4, 7 en 12 km) gelanceerd, met vanuit elke
gemeente veilige aanlooptrajecten. De stuurgroep kwam samen en brengt momenteel enkele
missing links en mogelijke samenwerkingstrajecten in beeld. Er werd overleg rond de
mogelijkheid tot inrichting van een onthaal/bezoekerscentrum voor de Kasteelbossen in
Kasteel Beisbroek besproken met stad Brugge. Natuurpunt stelde de vraag tot toetreding aan
de werking. De samenwerking i.k.v. de Kasteelbossen wordt met alle partners geëvalueerd in
kader van een doorstart begin 2022. I.k.v. het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge wordt
door de streekwerking de werkgroep Leefbaarheid Zeebrugge opgevolgd. Deze actie wordt in
2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.848,27

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-1.848,27

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
258

Prioritaire actie: AC000365
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'grensoverschrijdende Zwinstreek', regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma in de Zwinstreek, als deel van een ruimere
grensoverschrijdende gebied, wordt visievorming gedaan of studiewerk verricht ter
voorbereiding van concrete projecten op het vlak van gebiedsinrichting van groen-blauwe
structuren, de mobiliteit en het recreatief verkeer en de communicatie, educatie of
gebiedspromotie. Verder wordt voorzien in de onderlinge afstemming en ondersteuning van
gemeenten en streekpartners via de inzet van coördinatiecapaciteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ondertekende Charter voor de grensoverschrijdende Zwinstreek kent in 2021
zijn uitwerking. Het doel van de studie 'Gebiedsidentiteit' is een gedragen positionering te
bepalen om beter en gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als
recreatiebestemming binnen de verschillende toeristische regio’s. De acht ontwikkelde
verhaallijnen vormen de basis voor de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve producten die
passen bij het DNA van de Zwinstreek. Om de acties uit te werken werd een dossier voorbereid
voor het Scheldemondfonds, waarmee ingezet wordt op de aanwerving van een
projectmanager bij Westtoer. Dit dossier werd in oktober gegund. Binnen Westtoer werd een
coördinator aangeduid voor de werkpaketten rond de gebiedsidentiteit voor de komende 18
maand, inclusief de voorbereiding van minimaal 1 Europees aanvraagdossier. Met de
lancering van de oproep Vlaamse Landschapsparken werd in mei 2021 een traject naar
mogelijke indiening van de Zwinstreek als kandidaat-landschapspark opgestart. Dit leidde tot
een gedragen ambitienota voor de grensoverschrijdende Zwinstreek en een kandidaatsdossier
voor erkenning als Vlaams Landschapspark. Met alle partners samen lag in het najaar een
sterke nadruk op dit dossier. Deze actie wordt in 2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid
geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.011,21

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00
0,00

-30.011,21

-55.000,00

-55.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-120.000,00

-120.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000366
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'Landschapspark Bulskampveld', regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het Landschapspark Bulskampveld staat de landschappelijke kwaliteit van de velddreven en
beekvalleien onder druk. Via visievorming wordt het beheer van dreven en waterlopen
vertaald in lange termijn beheerplannen, mede gericht op het in stand houden van
landschappelijke en ecologische waarden, en het creëren draagvlak bij de stakeholders.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het PDPO-project Landschapsbeheersplannen voor het landschapspark werd
met 6 maand verlengd. Enkele bijkomende acties, o.a. onderzoek naar aantasting van
Amerikaanse eiken in het gebied, kunnen hierdoor opgenomen worden. Via samenwerking
met ANB en de 5 betrokken lokale besturen werd een Drevenmanager aangeworven, om de
gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de beheerplannen. De
Zwartepuntenkaart werd uitgewerkt samen met de landbouwers in het gebied. Zij brengen nu
interactief de gevaarlijke punten in kaart, en melden zwerfvuilproblematiek. Het bestek voor
de erfgoedvertelavonden in het gebied werd gegund aan Vertelcollectief Mandragora. Dit
leidde tot 4 succesvolle en zeer positief geëvalueerde vertelavonden in november 2021 in elk
van de West-Vlaamse Bulskampveldgemeenten. De nieuwe erfgoedfietsroute in Bulskampveld
wordt voorbereid met kleine landmarks op de stopplaatsen. N.a.v. de lancering oproep
Vlaamse Landschapsparken werd werk gemaakt van een verkennend traject tot mogelijke
indiening. Dit leidde tot een ambitienota en een indieningsdossier als kandidaat
Landschapspark. I.k.v. de opstart van het Onroerend Erfgoed Richtplan werden 2
stuurgroepen en 5 kernwerkgroepen digitaal samengebracht. De geplande uitwisseling met
Provincie Gelderland werd uitgesteld naar het voorjaar van 2022, omwille van COVID-19. Met
de partners van Bulskampveld werd beslist de mogelijkheid tot een eigen agenderingsnota
AGNAS (Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur) op te stellen
tegen half 2022, en wordt een uitbreiding van de perimeter van het Landschapspark
onderzocht. Deze actie wordt in 2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde
plattelandsontwikkeling.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.843,46

19.900,00

0,00

0,00

51.000,00
0,00

-16.843,46

-19.900,00

-51.000,00

0,00

0,00

10.074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.074,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000367
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen van gebiedsonderdelen (Houtland,
Uitkerkse Polder, Oudlandpolder, Groen-blauwe assen,…) in de regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de streekwerking Noord-West-Vlaanderen worden in diverse gebieden initiatieven
opgezet of opgevolgd die op een integrale manier tot visievorming voor het gebied komen. Na
de visievorming volgt de uitvoering, waar ook voor de Provincie taken weggelegd zijn.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 start een landinrichtingsprogramma van VLM op in de Oudlandpolder.
Deze opstart geeft aanleiding om de vijf eerder geformuleerde krachtlijnen terug op tafel te
leggen en te koppelen aan een gebundeld actieprogramma, samen met de ambities van VLM
i.k.v. de landinrichting: werken aan de recreatieve mobiliteit en trage wegen, werken aan een
beeldig polderlandschap, werken aan een netwerk van de be-klei-vende natuur, werken aan
leefbare polderdorpen en werken aan een interactieve beleidsvoering. De vijf krachtlijnen
blijven geldig, en worden nu ook aangevuld met een zesde : werken aan een modern
waterbeheer (waterbeschikbaarheid) in de oudste polder van West-Europa. Om deze
krachtlijnen actief uit te werken in het gebied werd een interne werkgroep opgericht van alle
betrokken provinciale diensten. Samen met de betrokken interne en externe stakeholders
wordt een strategisch plan voor de Oudlandpolder uitgewerkt, dat dankzij de verhoogde inzet
van verschillende instrumentaria gerealiseerd kan worden. I.k.v. van de landinrichting start
Departement Omgeving in het najaar van 2021 een AGNAS-proces (Afbakening van de
Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur-proces) op. Deze actie wordt in 2022
opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1,00

1,00

0,00

0,00

23.153,00
0,00

-1,00

-1,00

-23.153,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000368
Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare - Ooigem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In samenwerking met gemeentebesturen en andere partners wordt via het
gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare - Ooigem gewerkt aan een nog aantrekkelijkere
zone om in te ondernemen, werken, wonen en recreëren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zoals in 2020 aangekondigd werd in 2021 de taskforce 'opwaardering kanaal
Roeselare-Leie' effectief opgericht. Dit onder co-voorzitterschap van de algemeen directeur
van De Vlaamse Waterweg en de voorzitter van de POM West-Vlaanderen/gedeputeerde de
Bethune. Deze taskforce bevat alle relevante actoren met een werking in de kanaalzone en
kwam in 2021 reeds 3 maal bijeen. De belangrijkste taak voor de taskforce is het bundelen
van de krachten voor het uitwerken van een geïntegreerd gebieds- en investeringsprogramma
voor de kanaalzone. De grote lijnen hiervoor worden uitgezet door de taskforce, de
concretisering van de verschillende acties en projecten wordt gedaan in verschillende
werkgroepen. Een 6-tal werkgroepen werden hiervoor eind 2021 opgericht, waarvan er 2
getrokken worden door de Provincie/POM (Economie & mobiliteit en Natuur & beleving). Ook
in de overige werkgroepen (Waterbeheersing, Klimaat & energie, etc.) zetelen medewerkers
van de Provincie of haar agentschappen. Belangrijkste mijlpaal van 2021 was de opmaak van
een subsidiedossier voor het Europees CEF-programma (Connecting Europe Facility) waar
middelen kunnen aangevraagd worden voor de infrastructurele opwaardering van het kanaal,
dit in het kader van het Seine-Scheldeproject. Jaarlijks zijn er hiervoor oproepen vanuit
Europa. In deze eerste oproep van het CEF-2 programma (gelanceerd eind 2021) wordt het
volledige kanaalproject bekendgemaakt bij Europa. Daarnaast worden ook reeds middelen
gevraagd voor enkele dringende studies & investeringen. Deze eerste aanvraag vormt het
kader voor het indienen van een aantal bijkomende subsidiedossiers eind 2022, 2023,... De
linken tussen dit gebiedsprogramma en de bevoegdheden van Provincie en agentschappen
zijn talrijk: bedrijventerreinen, (fiets)mobiliteit, transport & logistiek, klimaat & energie,
natuur & biodiversiteit, integraal waterbeleid,...
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00
0,00

0,00

0,00

-90.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000369
Innovatieve streekwerking Midden-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Midden-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de verschillende werven die voor de streekwerking werden geformuleerd
doorheen het jaar 2020 werden in 2021 tal van concrete stappen gezet. I.k.v. de socioeconomische streekwerking kwam het regionaal socio-economisch overleg meermaals bijeen.
Tegelijkertijd is de streekwerking ook telkens aanwezig tijdens de beleidsclusters van de DVV
Midwest die verband houden met dit thema. Een zeer grondige socio-economische analyse
van de regio werd gemaakt en gedurende een interactief overlegproces met alle betrokken
stakeholders werden de uitdagingen, prioriteiten en strategische projecten voor de regio
Midwest afgebakend. Dit alles wordt momenteel (opgestart eind '21) uitgeschreven in een
socio-economisch regioplan. Dit regioplan legt de focus op 3 vernieuwingslijnen, zijnde 'mens',
'economie' en 'omgeving'. Een belangrijke mijlpaal binnen het thema 'mens' is de opmaak van
een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, POM/Provincie en DVV
Midwest. Deze overeenkomst is klaar en wordt eind 2021/begin 2022 door de verschillende
partners goedgekeurd. Daarnaast werd ook een regionale werkgroep arbeidsmarkt opgericht
die de operationeel-inhoudelijke opvolging van de arbeidsmarktgerelateerde acties zal
opnemen. Een erg belangrijk thema voor Midwest. I.k.v. van de werf kleine steden (in MiddenWest-Vlaanderen zijn dit Izegem & Tielt) werden ook verschillende acties uitgevoerd. Er
worden strategisch-commerciële plannen opgemaakt voor beide steden, er zijn 2 projecten
innovatieve woonvormen opgestart, er zijn projectvoorstellen uitgeschreven voor het
versterken van de kleine steden als centra van mobiliteit én er zijn voorstellen uitgewerkt voor
het versterken van groenvoorzieningen met bovenlokale uitstraling. Aanvullend werden in 2
kleinere gemeenten (Hooglede & Oostrozebeke) proeftuinen detailhandel opgestart. Beide
trajecten waren erg succesvol en bevatten een concreet actieplan om met de uitdagingen
gerelateerd aan detailhandel om te gaan. Deze zijn ook inspirerend voor andere gemeenten
met een soortgelijk karakter. Tenslotte wordt er i.k.v. het project 'water-land-schap' actief
verder gewerkt aan de ontwikkeling van een productief landschap in de regio MoorsledeLedegem. In 2021 werden hierbinnen grote stappen gezet wat b.v. de ontwikkeling van de
Ledegemse meersen en de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied betreft.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

34.430,56

40.000,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

-34.430,56

-40.000,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000372
Innovatieve streekwerking Zuid-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De innovatieve streekwerking heeft in 2021 een verdere uitwerking van de
strategische werven gekend. De steden Menen, Waregem, Wevelgem en Harelbeke werden
benaderd voor een samenwerking rond innovatieve woonvormen, ondersteuning beleid rond
detailhandel, mobiliteit en groen in de stad. Waregem en Menen hebben een concreet
voorstel voor een traject innovatieve woonvormen. Met beide gemeenten werd een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In Wevelgem loopt een vooronderzoek. Voor de werf
rond Grensoverschrijdende samenwerking worden pistes naar onthaalpoorten/-punten
onderzocht naar het voorbeeld van Callicanes: naast het traject in Rekkem, trekken tevens
Wervik en Avelgem de aandacht hiervoor in ZWVL. Het regionaal socio-economisch
streekoverleg wordt vorm gegeven via een tweemaandelijke Regioraad en een maandelijks
sociaal-economisch forum. Daarnaast is tevens een interbestuurlijke samenwerking
operationeel. Vooral de grote infrastructurele infrastructuurprojecten zoals de Ring rond
Kortrijk en het Kanaal Bossuit-Kortrijk komen expliciet aan bod. Daarnaast is tevens werk
gemaakt van een socio-economisch 'relanceplan'.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.464,95

43.000,00

0,00

0,00

223.000,00
0,00

-18.464,95

-43.000,00

-223.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000373
Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord coördineren samen de territoriale
projectenportefeuille FLANDRIA RHEI. Deze bestaat uit zes grensoverschrijdende projecten op
het Frans-Vlaams grondgebied – Mageteaux, Ecosystem, Valys, Vedette, PARTONS 2.0 en
Transmobil.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanhoudende pandemie in 2021 heeft het evenementiële programma van
Flandria Rhei onder druk gezet. Via creatief gebruik van webinars is hier toch een oplossing
aan geboden. Daarnaast hebben ook de opnames voor de documentaire vertraging
opgelopen. Oplevering hiervan wordt bijgevolg pas in 2022 voorzien. De voorziene sociale
mediafilmpjes zijn opgeleverd zoals gepland.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.409,95

38.906,25

41.306,25

48.256,22

44.539,85

48.016,85

21.846,27

5.633,60

6.710,60

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000374
Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Valys wil het gebied van de Leievallei verder ontwikkelen op basis van de eerdere
opgemaakte gebiedsvisie en zet vooral in op het aangaan van de dialoog met de burger en
het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei. Het project
loopt tot eind juni 2020.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanhoudende pandemie heeft de evenementiële programmatie van Valys
verder onder druk gezet. Langs Vlaamse kant zijn de beoogde acties gerealiseerd. De
eindrapportering van het project is ingezet. De samenwerking i.k.v. dit project langs Vlaamse
zijde heeft aanleiding gegeven tot het vormen van een gebiedscoalitie van Wervik tot Deinze
met het oog op bijkomende mobilisering van Blue-Deal middelen van de Vlaamse Overheid
waarmee gemeenten kleinschalige waterprojecten kunnen realiseren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.963,82

7.053,84

27.053,84

14.162,24

14.231,19

49.777,67

10.198,42

7.177,35

22.723,83

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000375
Duurzaam verbouwen in erfgoedcontext: uitvoeren LEADER-project ‘Sociale restauratie en inclusief wonen in
historisch stadscentrum Diksmuide.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met dit Leader-project wil men tewerkstellingskansen verhogen van personen die moeilijk
geactiveerd geraken.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Het dossier proeftuin Dorpsarchitectuur werd in het najaar door deputatie
goedgekeurd en wordt nu verder voorbereid voor uitvoering in het voorjaar 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00
5.200,00

0,00

-8.000,00

-2.800,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000376
Innovatieve streekwerking Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Westhoek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naast de inzet op de proeftuinen kernversterking zijn geen vernieuwende acties
waarvoor middelen nodig waren in 2021 opgestart. De aandacht ging vooral naar de
oprichting van een nieuwe sectie Platteland en de wisselwerking met en mogelijke gevolgen
voor de Streekwerking.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.343,78

25.000,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

-28.343,78

-25.000,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000378
Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

PARTONS 2.0 onderzoekt hoe op bovenlokale schaal de publieke en commerciële
dienstverlening kan versterkt en efficiënter georganiseerd worden in de grensstreek van de
Westhoek. De Provincie coördineert het project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 30 september 2021 liep het project Partons 2.0 af. Toen duidelijk werd dat
door versoepelende maatregelen er nog acties zouden mogelijk zijn, werd op dinsdag 28
september een officieel slotmoment georganiseerd voor de partners in 't land van Vlierbos,
Diksmuide. Daarna werden nog door de partners verdere stappen in afronding gedefinieerd.
Als projectcoördinator maakten we werk van een evaluatie en werden ook het eindrapport en
de einddeclaratie voorbereid voor het Afsluitend Begeleidingscomité in 2022. Pas na het
ontvangen van alle subsidies kan het project als definitief afgerond beschouwd worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.143,94

32.056,49

23.674,51

55.068,15

55.068,16

97.416,98

22.924,21

23.011,67

73.742,47

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000379
Uitvoeren van het Europees project Qualicanes (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Callicannes (Qualicanes) bevindt zich op Frans-Belgische grens, tussen Steenvoorde en
Godewaersvelde in Frankrijk, en Poperinge in België. De doelstelling van het project is de
herbestemming van de voormalige grenspost en zijn omgeving, met als perspectief de
dienstverlening naar de burger toe en het aanbieden van een kwalitatieve en multifunctionele
ruimte.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de Provincie volledig eigenaar van de grenspostsite inclusief
parking op Vlaams grondgebied. Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met POM
West-Vlaanderen. Tijdens de zomerperiode konden de eerste activiteiten voor inwoners,
passanten en bezoekers doorgaan, maar veel geplande zaken helaas ook niet. In september
werd een participatiemoment georganiseerd voor betrokkenen. In november besprak de
stuurgroep een eerste keer de resultaten van de analyse en 3 scenario's opgemaakt door de
studiebureaus. Ook startten bilaterale gesprekken met de ondernemers in december. In
oktober stelde de POM een bureau aan om een visie uit te werken voor de parking, het
grensgebouw en het beheer van beide. De samenwerking onder bureaus is niet evident,
waardoor ook wat vertraging optreedt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.294,73

93.726,96

177.160,76

29.912,14

36.825,97

101.670,82

-25.382,59

-56.900,99

-75.489,94

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000380
Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Transmobil wil de mobiliteit bevorderen van de bevolking in de
grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het
gebruik van de eigen wagen. Het wil dit doen door het aanreiken van nieuwe
mobiliteitsoplossingen, in de eerste plaats voor de bevolking die geen eigen wagen bezit. De
Provincie coördineert het project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project blijft goed op schema zitten ondanks de pandemie. Op 14 juni 2021
ging een succesvolle webinar rond Big data / Cross border flows door. Op 17 november was er
een fysiek inspiratiemoment 'mobiliteitscentrales en -platformen'. De resultaten van de
grensoverschrijdende analyse werden verder verwerkt. Ook rond het proeftraject bus
Poperinge - Hazebrouck werd met partner CCFI verder gewerkt. Het Masterplan Fiets werd
voorgesteld in Vleteren en werd ook met de grenspartners CCHF en CCFI besproken. In alle
hubs werd door alle betrokken partners verder gewerkt aan de uitrusting ervan met
fietsvoorzieningen. De aanvraag tot verlenging van het project tot eind 2022 werd
goedgekeurd. In het najaar vertrok de ondersteunende projectleider. Intern werd een
oplossing gevonden door een verschuiving binnen de streekwerking vanaf 1 januari 2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.372,21

30.398,53

56.575,01

82.145,88

72.414,79

112.000,00

55.773,67

42.016,26

55.424,99

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000381
Uitvoering programma “wij zijn energiek" (Westhoek)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Energieke Westhoek wil energiearmoede in Diksmuide, Poperinge en Veurne
aanpakken door energiezuinige huishoudtoestellen te huren voor mensen in armoede en
OCMW-hulpverleners te laten samenwerken zodat ze alle nieuwe initiatieven kennen en op
die manier hun cliënten beter kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd focust dit project op enkele
dorpen om hen minder afhankelijk te laten zijn van energie door de energievraag van de
woningen te reduceren en over te schakelen op eigen duurzame energieproductie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project werd verlengd tot 30/06/2022. Ondanks de moeilijke
omstandigheden om in deze tijden bewoners te betrekken werd toch hard gewerkt om in de
dorpen vooruitgang te boeken samen met de bewoners en de besturen. Telkens wordt daarbij
ook gezocht naar aanknopingspunten met lokaal en Vlaams beleid. Het voorstel
begeleidingstraject is besproken met de gedeputeerde.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00
0,00

0,00

0,00

-35.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000048
6.08 Vestigen en innen van belastingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We organiseren het reglementair kader en de uitvoering van de provinciale fiscaliteit, met name de
algemene provinciebelasting, de provinciebelasting op bedrijven en de provinciebelasting op tweede
verblijven. We organiseren het integrale proces van inning tot opvolging van de betaling en nietbetaling. In dit laatste geval wordt gezorgd voor gedwongen invordering.
Indicator: Minimun procentuele jaarlijkse invordering (inning) van de inkohieringen - Streefwaarden:
85 (in 2021), 85 (in 2022), 85 (in 2023), 85 (in 2024), en 85 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 73,58
De waarde werd niet volledig gehaald omdat het kohier inzake de bedrijfsbelasting pas op 19
november 2021 werd verstuurd. Hierdoor komt de vervaldag van de betalingstermijn (2 maanden)
in 2022 te liggen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.152.040,49

2.364.954,44

2.381.649,44

151.364.378,35

148.830.862,99

148.269.868,66

149.212.337,86

146.465.908,55

145.888.219,22

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000382
Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks personenbelastingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kohieren inzake de algemene provinciebelasting werden uitvoerbaar
verklaard in de maand juli 2021 en december 2021. De invordering verloopt volgens de
vooropgestelde timing.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

842.649,37

840.745,94

789.650,00

18.273.188,13

18.100.000,00

18.100.000,00

17.430.538,76

17.259.254,06

17.310.350,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000383
Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks bedrijfsbelastingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het kohier inzake de provinciebelasting op bedrijven werd uitvoerbaar verklaard
in november 2021. De invordering verloopt volgens de vooropgestelde timing.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

457.850,00

457.850,00

457.850,00

23.281.529,82

22.500.000,00

22.500.000,00

22.823.679,82

22.042.150,00

22.042.150,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000384
Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks belastingen op tweede verblijven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De twee kohieren van de provinciebelasting op tweede verblijven, voor het
aanslagjaar 2020, werden reeds in 2021 uitvoerbaar verklaard.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

306.587,33

292.200,00

292.200,00

11.973.419,32

11.900.000,00

11.900.000,00

11.666.831,99

11.607.800,00

11.607.800,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000385
Algemene werking i.v.m. de provinciale belastingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kosten bleven van toepassing gelet op het feit dat de kohieren van de
verschillende provinciebelastingen uitvoerbaar werden verklaard in 2021, alsook de
invordering werd opgestart in 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

534.944,42

764.149,13

1.882,16

0,00

831.949,44
0,00

-533.062,26

-764.149,13

-831.949,44

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000386
Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden gestort via 6
voorschotten gebaseerd op 95% van het budgetcijfer. Deze schijven werden uitbetaald van juli
tot en met december 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

97.799.368,46

96.298.862,99

95.737.868,66

97.799.368,46

96.298.862,99

95.737.868,66

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000387
Vestiging en inning van de provinciebelasting op jachtverloven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De twee kohieren voor het aanslagjaar 2020 werden in 2021 uitvoerbaar
verklaard en de invordering verloopt volgens de vooropgestelde timing.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.009,37

10.009,37

10.000,00

34.990,46

32.000,00

32.000,00

24.981,09

21.990,63

22.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000049
6.09 Ontwikkelen archiefbeheer in lokale archiefdiensten en beschikbaar stellen van het provinciaal Archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We zorgen voor een efficiënt en goed archiefbeheer ten diensten van de beleidsmakers en de
provinciale diensten. Dankzij deze dienstverlenening dragen we bij tot transparantie voor de burgers
in het kader van de openbaarheid van bestuur en voor de archiefonderzoekers.
Indicator: Minimum aantal meter ontsloten archief - Streefwaarden: 185 (in 2021), 185 (in 2022),
185 (in 2023), 185 (in 2024), en 185 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 177,92
De vooropstelede streefwaarde werd net niet behaald. De verwerking van 2 in 2021 opgestarte
archiefreeksen gebeurt door vrijwilligers, maar de vrijwilligerswerking lag tijdelijke stil door de
COVID-19-maatregelen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

219.705,50

227.532,67

71.290,64

55.466,52

295.521,52
54.416,52

-148.414,86

-172.066,15

-241.105,00

1.776,04

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.776,04

-22.000,00

-22.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000388
Beheren van het analoge archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheren van het analoge archief houdt in: het ordenen, selecteren, schonen, beschrijven
en zuurvrij verpakken van de dossiers die overgedragen worden door de provinciale diensten.
Het selecteren gebeurt op basis van de ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen’. Zo
wordt bepaald welke documenten te bewaren zijn, en welke te vernietigen zijn. De te
vernietigen documenten worden verzameld in afgesloten rolcontainers die bij een
gespecialiseerde firma gehuurd worden en maandelijks geledigd worden. Het te bewaren
archief wordt in een geklimatiseerd depot geplaatst. Er worden vaktijdschriften,
monografieën en naslagwerken aangekocht voor de hand- en vakbibliotheek, ten behoeve
van onderzoekers en het personeel.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn in totaal 13 archiefvernietigingen uitgevoerd: de geplande maandelijkse
vernietigingen en 1 bijkomende vernietiging naar aanleiding van een grote archiefoverdracht.
Voor de handbibliotheek werden relevante vaktijdschriften, monografieën en naslagwerken
aangekocht. Sinds augustus voert de projectmedewerker het door de Vlaamse overheid
gesubsidieerde cultureel-erfgoedproject uit.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.590,07

3.184,00

49.346,52

59.302,07

42.666,52

42.666,52

56.712,00

39.482,52

-6.680,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000389
Uitbouwen en beheer van de digitale archiefwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie omvat de volgende zaken: het aanbrengen van functionele aanpassingen aan, de
hosting van en de onderhoudslast van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor
Archieftoepassingen), en de onderhoudslast van de Records Management Tool die o.m.
gebruikt wordt om digitale klassementen te beheren en te onderhouden. Ook het digitaliseren
van documenten valt hieronder, evenals de opslagkosten voor de duurzame bewaring van het
gedigitaliseerde audiovisuele materiaal door het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De
gedigitaliseerde documenten worden online ter beschikking gesteld via Probat.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De applicaties Probat en Records Management Tool worden nog steeds
gebruikt. De functionele aanpassingen aan Probat werden en worden uitgevoerd door de
firma, zoals gevraagd door de gebruikersgroep. Audiovisueel materiaal wordt door meemoo
gedigitaliseerd en duurzaam bewaard op basis van de overeenkomst (afgesloten in 2015). Er
werden 334 affiches en 1642 kaarten en plannen gedigitaliseerd met het oog op permanente
bewaring en ontsluiting via Probat. Er werd opnieuw hoogwaardig zuurvrij
archiefverpakkingsmateriaal aangekocht. Er werden 27 plannen gerestaureerd. 12 dozen met
archief werden behandeld tegen schimmel.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

74.138,71

66.973,80

8.838,57

10.000,00

52.820,00
8.950,00

-65.300,14

-56.973,80

-43.870,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000390
Implementeren en beheren van een digitaal depot
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciebestuur sluit in 2020 aan op Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). DAV biedt twee
platformen aan om afgesloten digitale bestuursdocumenten duurzaam te bewaren en te
ontsluiten: het serieregister en het e-depot. Het serieregister is het centrale register met
categorieën van bestuursdocumenten en selectieregels overeenkomstig artikel III.82,§2 van
het Bestuursdecreet. In het e-depot worden de digitale bestuursdocumenten bewaard en
beheerd. Aansluiting op het serieregister is gratis. Voor gebruik van het e-depot dienen een
aansluitingskost en abonnementsgeld betaald te worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie is aangesloten op zowel het Serieregister als het E-depot. Er zijn
series ingevoerd in het Serieregister. Het gebruik van het E-depot zit nog in de testfase.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00
0,00

-10.000,00

-12.000,00

-12.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000391
Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van lokale archiefdiensten en het ter
beschikking stellen van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)
worden subsidies toegekend op basis van het ‘provinciaal reglement voor tijdelijke
subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen’ (Provincieraad d.d. 30 oktober
1997, gewijzigd d.d. 30 maart 2000, 27 maart 2003 en 30 april 2014). In samenwerking met
Vonk apb worden opleidingen georganiseerd voor de lokale archivarissen. Om deelname aan
relevante studiedagen/congressen te stimuleren, worden gratis tickets ter beschikking gesteld
aan de lokale archivarissen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De lokale archiefdiensten worden inhoudelijk en logistiek ondersteund. Er werd
een subsidie voor het lokale archiefbeheer toegekend aan Kuurne (1ste schijf). Er werd een
subsidie voor een digitaal informatiebeheerder toegekend aan DVV Midwest (1ste schijf).
I.s.m. Vonk apb werd een intervisietraject georganiseerd voor de lokale archivarissen. Eén
intervisie kon niet doorgaan door COVID-19. Er vonden geen relevante
studiedagen/congressen plaats voor de lokale archivarissen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.885,02

63.967,67

0,00

0,00

97.725,00
0,00

-55.885,02

-63.967,67

-97.725,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000392
Publiekswerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden jaarlijks 6 nummers van de digitale nieuwsbrief 'Archiefbrief Provincie WestVlaanderen' opgesteld en verstuurd. Het Archief neemt deel aan publiekscampagnes die
georganiseerd worden door derden, zoals Erfgoeddag of Internationale Archiefdag. Een
communicatiecampagne rond de website Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voor
Archieftoepassingen) is in voorbereiding

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zoals gepland zijn er 6 nummers van de digitale nieuwsbrief verstuurd. De
deelname aan Erfgoeddag ging omwille van de COVID-19-maatregelen niet door. De
communicatiecampagne rond de website Probat zal doorgaan als de functionele
aanpassingen volledig uitgevoerd en uitgetest zijn.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00
0,00

0,00

0,00

-1.080,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000393
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Archiefgebouw omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van het gebouw. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De onderhouds- en herstellingswerken aan het Archiefgebouw werden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

77.091,70

81.407,20

3.150,00

2.800,00

82.550,00
2.800,00

-73.941,70

-78.607,20

-79.750,00

1.776,04

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.776,04

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000394
Patrimoniumbeheer Archiefgebouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciale Archief onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het
Archiefgebouw.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00
0,00

0,00

-17.000,00

-17.000,00

Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000050
6.10 Ontwikkelen van een gezond financieel beleid door een optimale coördinatie van de financiële processen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We garanderen de juiste en correcte financiële processen van het provinciebestuur en een gezond
financieel evenwicht. We bewaken daarvoor het meerjarenplan van het provinciebestuur (inclusief
alle aanpassingen) voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie. De ontwikkeling van
moderne budgetteringstechnieken en kredietopvolging staat hierbij centraal. We leveren ook een
correcte boekhouding en jaarrekening op, samen met de nodige rapportering voor de financieel
beheerder in het kader van liquiditeiten- en schuldbeheer.
Indicator: Minimaal jaarlijks beschikbaar budgetair resultaat - Streefwaarden: positief (in 2021),
positief (in 2022), positief (in 2023), positief (in 2024), en positief (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: positief
Zie documenten jaarrekening 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.182.279,64

2.451.334,11

349.587,38

349.096,09

2.543.618,23
64.907,02

-1.832.692,26

-2.102.238,02

-2.478.711,21

17.706,41

22.306,41

22.306,41

2.300,00

2.300,00

0,00

-15.406,41

-20.006,41

-22.306,41

12.207.918,91

12.212.668,91

13.664.668,91

19.500.375,00

19.505.000,00

19.505.000,00

7.292.456,09

7.292.331,09

5.840.331,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire actie: AC000395
Budgettaire registraties i.f.v. een correcte opmaak van de jaarrekening (waarborgen, niet-aftrekbare BTW, e.d.)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast de reguliere verwerking van vastleggingen, inkomende facturen, verkoopfacturen,
subsidieontvangsten, ... worden een aantal specifieke registraties opgevolgd. Deze registraties
hebben o.a. betrekking op de verwerking van BTW in belastbare activiteiten
(personeelsrestaurant en drukkerij), boeking van minderwaarden indien werkingsvorderingen
niet meer gerealiseerd zullen worden, waarborgen die ontvangen of betaald worden,...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het beleidsrapport Jaarrekening 2020 werd door de provincieraad dd. 17 juni
2021 goedgekeurd. Het Rekenhof heeft alle nodige controles kunnen uitvoeren
niettegenstaande de COVID-19-maatregelen. Op 1 oktober 2021 ondertekende minister
Somers het Ministerieel Besluit waarbij de Vlaamse overheid de Jaarrekening 2020 van de
Provincie West-Vlaanderen goedkeurde.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

50.258,87

138.142,85

283.289,07

283.289,07

90.883,85
0,00

233.030,20

145.146,22

-90.883,85

17.706,41

22.306,41

22.306,41

2.300,00

2.300,00

0,00

-15.406,41

-20.006,41

-22.306,41

250,00

5.000,00

5.000,00

375,00

5.000,00

5.000,00

125,00

0,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Prioritaire actie: AC000396
Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Financiën staat in voor een efficiënt thesauriebeheer en volgt nauwlettend de
liquiditeiten op, zodat er voldoende financiële middelen ter beschikking zijn om alle
betalingsverplichtingen te voldoen. Leningen worden opgenomen, bestaande leningen
afbetaald en indien mogelijk wordt de leningenportefeuille geoptimaliseerd. De
beleggingsmogelijkheden worden nauwlettend opgevolgd. De provinciale diensten worden
ondersteund om de cashflows te verminderen door b.v. de installatie van betaalterminals.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 hebben we het gebudgetteerde bedrag aan op te nemen leningen
opgenomen rekening houdend met de gunstige toestand van de intrestvoeten en bancaire
marges.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.611.661,42

1.702.967,88

65.341,29

63.950,00

1.904.334,38
63.950,00

-1.546.320,13

-1.639.017,88

-1.840.384,38

12.207.668,91

12.207.668,91

13.659.668,91

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

7.292.331,09

7.292.331,09

5.840.331,09

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire actie: AC000399
Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan en de
jaarrekening) en de opvolgingsrapportering te kunnen opleveren en te kunnen rapporteren
aan de Provincieraad, wordt gebruik gemaakt van ondersteunende software en tools. Deze
software en tools moeten zo efficiënt mogelijk ingezet en geoptimaliseerd worden i.f.v. de
financiële processen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 hebben we ingezet op het efficiënter digitaal versturen van
verkoopfacturen vanuit het softwarepakket. Daarnaast werden ook de eerste stappen
ondernomen om financiële documenten via eBox aan particulieren en ondernemingen te
bezorgen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

473.777,05

561.400,23

0,00

0,00

532.600,00
0,00

-473.777,05

-561.400,23

-532.600,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000400
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Vlinderkouter te Bissegem wordt via erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan
Stad Kortrijk. Bijkomend is er met OCMW Ieper/Stad Ieper een erfpachtovereenkomst voor
Gasthuisbossen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst voor de Vlinderkouter is in 2000 afgesloten voor de
duur van 27 jaar. De erfpachtovereenkomst voor de Gasthuisbossen is in 1996 afgesloten voor
een initiële duur van 30 jaar, nadien gewijzigd naar 99 jaar. Deze overeenkomsten lopen en
worden correct uitgevoerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

957,02

1.857,02

957,02

957,02

1.857,02

957,02

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000401
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er vond op geregelde tijdstippen overleg plaats via online Teamsvergaderingen.
Er werd een teamdag in het najaar ingepland, maar door de COVID-19-maatregelen hebben
we die op de valreep toch moeten afgelasten.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.582,30

48.823,15

0,00

0,00

15.800,00
0,00

-46.582,30

-48.823,15

-15.800,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000051
6.11 Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We organiseren de positionering en profilering van de provincie West-Vlaanderen voor al wie
betrokken is bij het provinciaal beleid door een multikanaalbenadering, zowel via interne
communicatie als externe communicatie. We werken aan het verhogen van de provinciale visibiliteit
en het versterken van de provinciale aanwezigheid in de media. We beheren en ontwikkelen
provinciale publicaties en campagnes, coördineren de communicatie en verzorgen de relaties met de
pers. Via het provinciaal informatiecentrum zijn we een open en toegankelijke instelling voor elke
West-Vlaming.
Indicator: Minimum aantal edities van Preus - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3
(in 2024), en 3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3
In 2021 werden drie edities van het magazine ‘Preus’ gerealiseerd en bus-aan-bus verspreid in WestVlaanderen. Het magazine zette in op beleving in eigen provincie tijdens de zomer, de herfst en de
winterperiode.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.074.959,97

2.345.865,16

69.665,55

47.500,00

2.059.565,00
70.000,00

-2.005.294,42

-2.298.365,16

-1.989.565,00

16.542,90

134.249,82

224.489,82

0,00

0,00

0,00

-16.542,90

-134.249,82

-224.489,82

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000402
Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie zet in op communicatie via het uitwerken corporate communicatiemiddelen
(algemene infobrochures, website, bedrijfsfilm, infostand, interne communicatiemiddelen,…),
het provinciaal huis-aan-huismagazine ‘Preus’, de uitzendingen ‘Provinciaal Domein’ op
Focus-WTV, persconferenties en sociale media. Er worden grote campagnes opgezet (o.a.
Week provinciedomeinen) en promotiemateriaal i.f.v. provinciale visibiliteit aangekocht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden drie edities van het magazine ‘Preus’ gerealiseerd en bus-aanbus verspreid in West-Vlaanderen. Het magazine zette in op beleving in eigen provincie tijdens
de zomer, de herfst en de winterperiode. Met Focus-WTV werd, zoals voorgaande jaren, een
overeenkomst gesloten over de maandelijkse uitzendingen van de tien
provincieraadszittingen. Verder werd het provinciaal beleid geduid in ‘Het Provinciaal Domein’
(24 afleveringen) en in juni werd ook het contentplan opgesteld voor een reeks TV-tips i.k.v. de
campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’. Deze TV-tips werden ook gebruikt in de sociale
mediakanalen Facebook en Instagram. In de loop van het jaar werd ook een monitoringtool in
gebruik genomen die het effect van de posts op de verschillende mediakanalen kan meten. De
vernieuwde beeldbank trad in werking en het volume aan beelden werd uitgebreid door de
integratie van de Westtoer-beelden. In de zomer en het najaar werden een aantal grote
campagnes gerealiseerd: Ik Zomer West-Vlaams i.s.m. Westtoer over beleving in eigen regio,
campagnes voor provinciedomein Raversyde en het Zwin (‘Verdwenen Zwinhavens’), de
profilering van de Provincie als Baanbrekende Werkgever, de Archeologiedagen i.s.m. alle
Vlaamse Provincies, de promotie van Kennis West,... Er was een gunning voor ontwerp en
productie voor de provinciale infostand, waarvan enkel de beurs TedeWest eind 2021 kon
doorgaan. Een onbemande beursstand als gevolg van de opgelegde COVID-19maatregelingen. Voor de interne communicatie was de realisatie van een nieuw intranet in
november van groot belang. Het nieuwe intranet biedt een portaal voor alle interne tools
(tijdregistratie, colibri, servicedesk) en herschikte de info die iedere collega nodig heeft om
zijn/haar job goed uit te oefenen. Zeker in pandemietijden was dit van groot belang. De
interne communicatie kreeg bijzondere aandacht door extra g@zet-edities met boodschappen
van de provinciegriffier, de talkshow voor het provinciepersoneel ‘Interne Keuken’ vanuit de
TV-studio en het personeelsblad West Site dat aan huis werd bezorgd. In juni werd een
‘welkom terug’-campagne georganiseerd die de geleidelijke terugkeer op de werkvloer wou
stimuleren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

803.089,00

901.840,00

0,00

0,00

1.009.840,00
0,00

-803.089,00

-901.840,00

-1.009.840,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000403
Professioneel ondersteunen van evenementen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De diverse van evenementen en plechtigheden van de Provincie brengen specifieke
communicatie met zich mee: openingen tentoonstellingen in provinciedomeinen,
wandelpaden en –routes, functionele fietspaden, Europese projecten, Week van de
Provinciedomeinen, Kennisfestival, Trefpunt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: 'Agrotopia, een festival van de toekomst' was, omwille van COVID-19, veruit het
grootste provinciale (fysieke) evenement. Het festival bood ook de gelegenheid om een
nieuwe editie van Trefpunt te organiseren, hét onmoetingsmoment van het provinciebestuur
met zijn stakeholders. Heel wat evenementen werden omgevormd naar online of hybride
events, zoals een inspiratiereeks over water vanuit verschillende provinciale locaties, een Kickoff onderwijs of een netwerkdag Word Wereldburger. Kleinere, fysieke events zoals opening
speelterrein d’ Aertrycke of parking Het Aanwijs Bulskampveld konden wel nog doorgaan.
Personeelsleden moesten zeer flexibel omgaan met de wisselende omstandigheden en werden
snel opgeleid om webinars en talkshows uit te zenden vanuit een nieuwe opnamestudio in
provinciehuis Boeverbos. De webinars werden aangeboden op het online streamingplatform
Vimeo of Teams.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

420.519,44

511.850,00

17.420,80

2.500,00

149.750,00
0,00

-403.098,64

-509.350,00

-149.750,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
280

Prioritaire actie: AC000404
Regiomarketing van de provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie organiseert campagnes om West-Vlaanderen te profileren, enerzijds algemeen
overkoepelend (#MeerWestVlaanderen), anderzijds als ondernemende regio (i.s.m. POM,
Inagro) en als topattractieve regio (i.s.m. Westtoer).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 21 juni 2021 startte een nieuwe editie van de grote mediacampagne ‘Ik
zomer West-Vlaams’, samen met Westtoer, met als doelstelling de West-Vlaming te
stimuleren om zijn eigen regio te (her)ontdekken. De campagne werd gelanceerd met een
nieuwsbrief en een aangepaste website, andere campagnemiddelen (social media, een hele
reeks TV-tips, een radiospot, publi-reportages,…) volgden tijdens de zomermaanden. De
Provincie werkte ook mee aan media-initiatieven die, i.k.v. onze regiomarketingstrategie, de
trots van de West-Vlaming ondersteunen: zo was er de tiende editie van de ‘Krak van WestVlaanderen’ (i.s.m. KW) die verdienstelijke inwoners van alle West-Vlaamse gemeenten in de
kijker zet. De Provincie was ook opnieuw partner en jurylid bij de verkiezing van de
‘Ambassadeur van West-Vlaanderen’ (i.s.m. KW, RADIO 2, Focus-WTV). Dominique Persoone
volgde er Wim Opbrouck op. Wim Opbrouck werd door de Provincie ook aangesteld als
curator voor het openingsjaar van het Provinciaal Hof. Hij ging van start met zijn
participatieve zoektocht naar het DNA van de West-Vlaming die vorm zal krijgen in het
Provinciaal Hof, het Huis van de West-Vlaming.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

215.976,46

232.200,16

0,00

0,00

200.000,00
0,00

-215.976,46

-232.200,16

-200.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000405
Beheer en exploitatie grafische cel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Provinciale diensten worden begeleid bij het grafisch proces. Dit gaat van opmaak (ook
digitaal) tot drukken/kopiëren/afwerken van divers drukwerk (flyers, brochures, tijdschriften,
stickers, banners,…).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ook in 2021 leverde de grafische sectie belangrijk ondersteunend werk, zowel
voor prepress (ontwerpen voor print en steeds meer online), de drukkerij zelf, de afwerking en
het hoogvolume kopiecenter. Doorheen het jaar werd materiaal uitgewerkt voor
buitenactiviteiten in de provinciedomeinen en bezoekerscentra. Zoektochten,
buitententoonstellingen en doe-activiteiten voor het gezin die zowel drukwerk als
buitenpanelen (large format plotter) vergden, werden uitgevoerd. Een bijzonder project op
het vlak van opmaak en realisatie op het terrein, was 'Agrotopia, een festival van de
toekomst'. Heel wat campagnes zoals Week van de Korte Keten, Week van de Markt, 100%
West-Vlaams, passeerden langs de grafische sectie. De planning aanhouden was een grote
uitdaging. Door COVID-19 werd veel drukwerk uitgesteld of afgevoerd. De signalisatie op de
provinciale sites en gebouwen werd ook verder geactualiseerd.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

625.108,14

683.100,00

52.244,75

45.000,00

683.100,00
70.000,00

-572.863,39

-638.100,00

-613.100,00

627,00

18.049,82

108.289,82

0,00

0,00

0,00

-627,00

-18.049,82

-108.289,82

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000406
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De huur en het beheer van de domeinnamen van websites gekoppeld aan de Provincie WestVlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De op naam van de Provincie geregistreerde domeinnamen worden - na advies
van de betrokken dienst – verlengd of geschrapt. In het kader van nieuwe initiatieven werden
een aantal nieuwe domeinnamen geregistreerd. Hierbij wordt steeds bijzondere aandacht
besteed aan de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. De Provincie heeft, om
de interne samenwerking tussen de collega’s te bevorderen, een volledig nieuw intranet
ontwikkeld en deze tegelijkertijd in een modern jasje gestopt.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

731,46

1.275,00

0,00

0,00

1.275,00
0,00

-731,46

-1.275,00

-1.275,00

15.915,90

116.200,00

116.200,00

0,00

0,00

0,00

-15.915,90

-116.200,00

-116.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000407
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Een aantal collega’s van de dienst Communicatie volgden (vooral online)
opleidingen en studiedagen bij de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom. Het WestVlaamse netwerk van Kortom kon wél fysiek plaatsvinden. Het werd een ontmoetingsdag
tussen de gemeentelijke communicatieambtenaren en de provinciale collega’s in Koksijde,
waarbij ook het nieuwe provinciale intranet werd voorgesteld. Met het oog op de toekomst
van de grafische sectie werd een ‘inspiratiedag’ georganiseerd i.s.m. Lab 9 die leidde tot de
stapsgewijze omvorming naar een team ‘digitaal ontwerp en productie’.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.535,47

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00
0,00

-9.535,47

-15.600,00

-15.600,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000052
6.12 Competent, performant en tevreden personeel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn en competente personeelsleden te
recruteren en te ontwikkelen. We organiseren en optimaliseren alle processen van instroom,
doorstroom en uitstroom van personeel. Daarvoor worden de activiteiten rekrutering en vorming ,
personeelsadministratie en personeelsbegeleiding georganiseerd. We ondersteunen ook heel wat
actoren met advies en expertise en behartigen de relatie met de vakorganisaties in het bestuur.
Indicator: Jaarlijkse actualisering van het personeelsbehoeftenplan 2020-2025 - Streefwaarden: 1 (in
2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
De update 2021 van het personeelsbehoeften werd voorbereid en beslist.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

51.246.751,74

52.362.882,94

677.726,15

670.998,00

53.272.751,81
750.998,00

-50.569.025,59

-51.691.884,94

-52.521.753,81

146.018,72

147.010,00

144.775,00

0,00

0,00

0,00

-146.018,72

-147.010,00

-144.775,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000408
Organisatie van selectieprocedures
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De selectie van personeel (publicatie, assessments, jurysamenstelling, selectiegesprekken,…)
worden centraal georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De selectie van personeel (publicatie, assessments, jurysamenstelling,
selectiegesprekken,…) en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de
planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

230.182,89

196.250,00

0,00

0,00

141.000,00
0,00

-230.182,89

-196.250,00

-141.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000409
Initiatieven voor personeelsontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.k.v. personeelsontwikkeling krijgen de personeelsleden de mogelijkheid diverse vormingen te
volgen of deel te nemen aan een traject voor loopbaanbegeleiding. Bijkomend worden de
budgetten voorzien voor de evaluatie van de decretale graden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vorming, loopbaanbegeleiding, evaluatie van de decretale graden, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

192.857,54

229.564,40

0,00

0,00

228.496,50
0,00

-192.857,54

-229.564,40

-228.496,50

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000410
Rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de terugbetaling kosten dienstreizen,
personeelsbehoeftenplan, maaltijdcheques, geneeskundige controles, outplacement en
loonadministratie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De terugbetaling kosten dienstreizen, pensioenbijdragen,
personeelsbehoeftenplan, maaltijdcheques, geneeskundige controles, outplacement en
loonadministratie, en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.267.309,02

2.870.071,20

605.187,54

583.998,00

10.065.640,68
583.998,00

-1.662.121,48

-2.286.073,20

-9.481.642,68

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000411
Ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het beheren van personeelsgelateerde dossiers wordt gebruik gemaakt van specifieke
HR-softwaretoepassingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kosten voor het onderhoud en vragen voor aanpassing aan de specifieke HRsoftwaretoepassingen voor het beheer van personeelsgerelateerde dossiers en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

68.005,01

73.440,00

0,00

0,00

73.440,00
0,00

-68.005,01

-73.440,00

-73.440,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000412
Projectmatig HRM beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden opdrachten voorzien i.s.m. externe partners mbt HRM-beleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten pulse meting, hybride werken en invulling decretale graden zijn
lopende. Het project gedragen besluitvorming werd afgerond. Het project competentie- en
talentmanagement werd opgestart.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.504,61

64.000,00

0,00

0,00

84.000,00
0,00

-63.504,61

-64.000,00

-84.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000413
Pensioenverplichtingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor kosten voor administratief beheer en
financiële kosten pensioenen en werkgeversbijdrage vakbondspremie. De
werkgeversbijdragen voor de financiering van de pensioenen worden eveneens beheerd onder
deze actie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het administratief beheer van de pensioenverplichtingen en de
werkgeversbijdrage vakbondspremie verlopen zoals voorzien in de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.264.240,65

6.266.819,87

0,00

0,00

82.136,00
0,00

-6.264.240,65

-6.266.819,87

-82.136,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000414
Creëren van een risico-arme werkomgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de werking van preventie en veiligheid op het werk, wil de Provincie een risico-arme
werkomgeving creëren voor haar personeelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitvoering van het beleid preventie en veiligheid op het werk voor het
creëren van een risico-arme werkomgeving voor haar personeelsleden, en het opnemen van
het budget verloopt zoals voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.430,08

79.194,78

0,00

0,00

69.016,50
0,00

-70.430,08

-79.194,78

-69.016,50

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000415
Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het provinciehuis Boeverbos kunnen personeelsleden iedere middag terecht in het
personeelsrestaurant.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Na een succesvolle test met take away en aangepast aanbod omwille van de
COVID-19-veiligheidsmaatregelen, werd een enquête verspreid onder het personeel om te
peilen naar hun voorkeuren. 234 personeelsleden vulden deze enquête in. Omwille van de
veiligheidsmaatregelen moesten sommige wijzigingen nog even on hold geplaatst worden,
toch kon wel al teruggekeerd worden naar een dagelijks wisselende menu in plaats van het
aanbod van 2 weekmenu's.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

153.841,20

213.000,00

67.544,23

70.000,00

288.000,00
140.000,00

-86.296,97

-143.000,00

-148.000,00

9.233,00

9.235,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-9.233,00

-9.235,00

-7.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Prioritaire actie: AC000416
Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie heeft voor het personeel een sportaanbod en organiseert iedere 2 jaar een
sportdag.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden omwille van de COVID-19-restricties een tiental sportmomenten voor
beperkte groepen op verschillende locaties georganiseerd in 2021 i.p.v. de normale, grote
gezamenlijke sportdag.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.934,68

55.030,00

2.264,00

12.000,00

55.030,00
12.000,00

-23.670,68

-43.030,00

-43.030,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000417
Ondersteunen evenementen personeel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks worden evenementen georganiseerd specifiek voor het personeel: personeelsfeest,
kosten nieuwjaarsreceptie, viering oprustgestelde personeelsleden, mijlpalenviering, Goede
Doelenacties,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van de geplande personeelsevents kon, ondanks COVID-19, het driejaarlijks
personeelsfeest wél doorgaan: het werd een personeelsavond in september, tijdens
‘Agrotopia, een festival van de Toekomst’, met een show van Lieven Scheire en een
uitgebreide receptie. De nieuwjaarsreceptie voor alle personeelsleden van de Provincie krijgt
jaarlijks bijzonder veel aandacht. In 2021 werd, de ambitie hoog gehouden met een TV-show
‘Op een nieuw begin’ waarin de leden van de deputatie, maar ook heel wat personeelsleden in
woord en beeld aan bod kwamen. In december werd een nieuwe nieuwjaarsuitzending,
‘Bestemming 2022’, opgenomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

149.916,19

153.750,00

2.730,38

5.000,00

157.500,00
15.000,00

-147.185,81

-148.750,00

-142.500,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000418
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de efficiënte werking van de dienst Personeel & HRM worden specifieke
softwaretoepassingen gebruikt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De ondersteuning van de specifieke personeelssoftware (Colibri) verloopt
volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

220.098,18

235.000,00

0,00

0,00

235.000,00
0,00

-220.098,18

-235.000,00

-235.000,00

136.785,72

137.775,00

137.775,00

0,00

0,00

0,00

-136.785,72

-137.775,00

-137.775,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Prioritaire actie: AC000419
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Accommodatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Accommodatie, en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.397.701,25

3.484.012,02

0,00

0,00

3.607.299,24
0,00

-3.397.701,25

-3.484.012,02

-3.607.299,24

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000420
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Communicatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Communicatie, en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.580.239,18

1.597.503,12

0,00

0,00

1.555.396,03
0,00

-1.580.239,18

-1.597.503,12

-1.555.396,03

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000421
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst COOP
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst COOP.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst COOP, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.077.665,89

1.102.848,79

0,00

0,00

1.090.903,12
0,00

-1.077.665,89

-1.102.848,79

-1.090.903,12

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000422
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst EEIS
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst EEIS.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst EEIS, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.292.004,90

4.318.354,42

0,00

0,00

4.616.933,38
0,00

-4.292.004,90

-4.318.354,42

-4.616.933,38

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000423
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Erfgoed.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Erfgoed, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

394.868,12

405.667,13

0,00

0,00

467.165,00
0,00

-394.868,12

-405.667,13

-467.165,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000424
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Financiën.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Financiën, en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

985.209,15

1.029.322,38

0,00

0,00

900.244,54
0,00

-985.209,15

-1.029.322,38

-900.244,54

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000425
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Gebouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Gebouwen, en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.217.955,28

1.243.994,73

0,00

0,00

1.149.531,55
0,00

-1.217.955,28

-1.243.994,73

-1.149.531,55

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000426
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Griffie & Fiscaliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Griffie &
Fiscaliteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Griffie & Fiscaliteit, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.927.620,93

3.963.304,45

0,00

0,00

3.827.704,60
0,00

-3.927.620,93

-3.963.304,45

-3.827.704,60

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000427
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Groendienst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Groendienst, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.094.783,61

4.127.002,79

0,00

0,00

4.067.459,70
0,00

-4.094.783,61

-4.127.002,79

-4.067.459,70

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000428
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst ICT
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst ICT.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst ICT, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

727.643,90

728.353,97

0,00

0,00

725.556,95
0,00

-727.643,90

-728.353,97

-725.556,95

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000429
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst MiNaWa
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst MiNaWa.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst MiNaWa, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.081.658,68

5.059.539,57

0,00

0,00

4.608.041,40
0,00

-5.081.658,68

-5.059.539,57

-4.608.041,40

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000430
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Mobiliteit & Infrastructuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Mobiliteit &
Infrastructuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Mobiliteit & Infrastructuur, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.865.182,02

1.918.726,50

0,00

0,00

1.850.872,55
0,00

-1.865.182,02

-1.918.726,50

-1.850.872,55

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000431
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Personeel & HRM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Personeel &
HRM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Personeel & HRM, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.152.969,81

1.147.383,40

0,00

0,00

1.163.128,30
0,00

-1.152.969,81

-1.147.383,40

-1.163.128,30

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000432
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst PTI.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor PTI en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

752.657,54

768.276,81

0,00

0,00

820.126,49
0,00

-752.657,54

-768.276,81

-820.126,49

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000433
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Ruimtelijke planning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Ruimtelijke
Planning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Ruimtelijke Planning en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.337.864,70

1.366.113,17

0,00

0,00

1.241.116,75
0,00

-1.337.864,70

-1.366.113,17

-1.241.116,75

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000434
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Strategie & Ontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Strategie &
Ontwikkeling.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Strategie & Ontwikkeling en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.331.578,47

2.356.565,66

0,00

0,00

2.713.088,56
0,00

-2.331.578,47

-2.356.565,66

-2.713.088,56

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000435
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Vergunningen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Vergunningen en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.130.511,77

2.146.632,20

0,00

0,00

2.059.800,55
0,00

-2.130.511,77

-2.146.632,20

-2.059.800,55

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000436
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Waterlopen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Waterlopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Waterlopen en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.644.380,14

1.648.267,42

0,00

0,00

1.660.934,04
0,00

-1.644.380,14

-1.648.267,42

-1.660.934,04

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000437
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor de naar Inagro
gedetacheerde provinciepersoneelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Inagro en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.906.967,02

1.895.144,53

0,00

0,00

2.038.502,18
0,00

-1.906.967,02

-1.895.144,53

-2.038.502,18

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000438
Verwerken loonkosten provinciepersoneel VONK
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor de naar VONK
gedetacheerde provinciepersoneelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor VONK en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

248.720,55

248.669,62

0,00

0,00

311.313,48
0,00

-248.720,55

-248.669,62

-311.313,48

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000439
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Personeel & HRM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De jaarlijkse teamdag werd georganiseerd in oktober 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.804,08

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00
0,00

-1.804,08

-2.300,00

-2.300,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000449
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen Zwin Natuur Park.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel Zwin Natuur Park
en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.155.838,51

1.134.179,14

0,00

0,00

1.073.728,41
0,00

-1.155.838,51

-1.134.179,14

-1.073.728,41

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000450
Verwerken loonkosten provinciepersoneel MOWA
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel van apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen en het opnemen van het budget worden uitgevoerd
volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.719,29

56.684,92

0,00

0,00

55.892,15
0,00

-56.719,29

-56.684,92

-55.892,15

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000451
Verwerken loonkosten provinciepersoneel POM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen de POM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel POM en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

177.886,90

177.915,95

0,00

0,00

186.453,16
0,00

-177.886,90

-177.915,95

-186.453,16

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Prioritair actieplan: AP000053
6.13 Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van de sociale dienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We bieden legale en extra-legale voordelen en initiatieven aan via de Sociale Dienst van het
provinciebestuur West-Vlaanderen.
Indicator: Minimum aantal leden van de Sociale Dienst - Streefwaarden: 3.000 (in 2021), 3.000 (in
2022), 3.000 (in 2023), 3.000 (in 2024), en 3.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3233
In 2021 waren er 3233 leden bij de Sociale Dienst, waarvan 861 senioren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

552.629,34

636.196,00

373.575,00

426.000,00

636.196,00
426.000,00

-179.054,34

-210.196,00

-210.196,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

760,00

1.500,00

1.500,00

760,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

-2.500,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Prioritaire actie: AC000440
Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden en familieleden kunnen lid worden van de
Sociale dienst van de Provincie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden en familieleden kunnen lid
worden van de Sociale dienst van de Provincie. Deze taken worden uitgevoerd en het budget
wordt benut volgens de voorziene planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

50.272,00

53.000,00

53.000,00

50.272,00

53.000,00

53.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000441
Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke ongevallen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de Sociale dienst kunnen familieleden van het provinciepersoneel aansluiten op de
hospitalisatieverzekering.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Via de Sociale dienst kunnen familieleden van het provinciepersoneel aansluiten
op de hospitalisatieverzekering. Deze taken worden uitgevoerd en het budget wordt benut
volgens de voorziene planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

525.917,54

543.180,00

332.823,00

323.000,00

523.180,00
323.000,00

-193.094,54

-220.180,00

-200.180,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000442
Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Sociale dienst biedt haar leden, naast de georganiseerde activiteiten, ook andere
voordelen, zoals renteloze leningen, occasionele verkoop van PC's, bepaalde premies,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Sociale dienst biedt haar leden, naast de georganiseerde activiteiten, ook
andere voordelen, zoals renteloze leningen, occasionele verkoop van PC's, bepaalde
premies,… Deze taken worden uitgevoerd en het budget wordt benut volgens de voorziene
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.777,20

17.800,00

0,00

0,00

27.800,00
0,00

-8.777,20

-17.800,00

-27.800,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

760,00

1.500,00

1.500,00

760,00

1.500,00

1.500,00

Uitgaven
Ontvangsten

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-2.500,00

-2.500,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000443
Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Sociale dienst organiseert jaarlijkse meerdere activiteiten voor haar leden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er kon slechts een beperkt aantal activiteiten worden georganiseerd binnen de
COVID-19-restricties. Dit zorgde voor een lagere besteding in 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.934,60

71.257,00

-9.520,00

50.000,00

81.257,00
50.000,00

-27.454,60

-21.257,00

-31.257,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000444
Verzekeren van de operationele werking Sociale dienst Provincie (SDP)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er is een onderhoudscontract voor de Basix software.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het onderhoudscontract voor de Basix-software wordt uitgevoerd volgens de
voorziene planning.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

3.959,00

0,00

0,00

3.959,00
0,00

0,00

-3.959,00

-3.959,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Niet-prioritaire Totaal provinciebestuur
Geen niet-prioritaire Totaal provinciebestuur
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met
bijhorende actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is
raadpleegbaar in boekdeel 3 ter beschikking gesteld via cobra@home
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 104633
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 50125
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Financiële nota
bij de jaarrekening 2021
De financiële nota bij de jaarrekening 2021 is
samengesteld uit de volgende vijf documenten:






J1: Doelstellingenrekening
J2: Staat van het financieel evenwicht
J3: Realisatie van de kredieten
J4: Balans
J5: Staat van opbrengsten en kosten
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Financiële nota bij de jaarrekening 2021:
J1: Doelstellingenrekening
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J1: Doelstellingenrekening
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 104633
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001
01. De provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

16.391.310,24

17.708.526,95

3.598.178,49

3.588.900,76

-12.793.131,75

-14.119.626,19

15.951.776,19

21.904.380,62

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

393.206,94

487.189,00

-15.558.569,25

-21.417.191,62

Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

17.314,00

267.314,00

2.174.270,28

2.174.270,28

2.156.956,28

1.906.956,28

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002
02. De provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

32.068.337,73

32.682.453,49

9.643.465,70

9.709.989,37

-22.424.872,03

-22.972.464,12

6.819.366,48

7.587.872,60

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

595.558,38

438.992,97

-6.223.808,10

-7.148.879,63

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003
03. De provincie West-Vlaanderen is planner en inrichter van de fysieke ruimte
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

11.780.748,79

12.522.214,03

1.020.741,51

942.021,59

-10.760.007,28

-11.580.192,44

8.598.683,09

13.919.656,71

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

2.456.803,02

4.210.285,11

-6.141.880,07

-9.709.371,60

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

5.171.337,49

6.204.466,93

2.051.680,34

2.039.006,78

-3.119.657,15

-4.165.460,15

770.117,25

1.070.192,07

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

232.121,89

235.575,56

-537.995,36

-834.616,51

Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005
05. De provincie West-Vlaanderen is internationale partner
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

3.402.400,19

4.273.694,25

1.569.409,29

1.467.803,19

-1.832.990,90

-2.805.891,06

740.224,22

836.966,25

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

0,00

0,00

-740.224,22

-836.966,25

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
06. De provincie West-Vlaanderen is een efficiënt en effectief bestuur
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

67.771.959,51

70.257.875,08

153.805.285,35

151.198.306,55

86.033.325,84

80.940.431,47

5.704.368,42

8.292.369,54

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

1.228.089,75

2.091.522,92

-4.476.278,67

-6.200.846,62

12.207.918,91

12.215.168,91

19.500.375,00

19.505.000,00

7.292.456,09

7.289.831,09

Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

Totaal
Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo

136.586.093,95

143.649.230,73

171.688.760,68

168.946.028,24

35.102.666,73

25.296.797,51

38.584.535,65

53.611.437,79

Investering
Uitgave
Ontvangst
Saldo

4.905.779,98

7.463.565,56

-33.678.755,67

-46.147.872,23

12.225.232,91

12.482.482,91

21.734.645,28

21.739.270,28

9.509.412,37

9.256.787,37

Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 104633
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Financiële nota bij de jaarrekening 2021:
J2: Staat van het financieel evenwicht
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J2: Staat van het financieel evenwicht
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 104633
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo

Jaarrekening
35.102.666,73

25.296.797,51

171.688.760,68

168.946.028,24

136.586.093,95

143.649.230,73

-33.678.755,67

-46.147.872,23

a. Ontvangsten
b. Uitgaven

II. Investeringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

4.905.779,98

7.463.565,56

38.584.535,65

53.611.437,79

1.423.911,06

-20.851.074,72

9.509.412,37

9.256.787,37

21.734.645,28

21.739.270,28

12.225.232,91

12.482.482,91

10.933.323,43

-11.594.287,35

126.136.016,94

126.136.016,94

137.069.340,37

114.541.729,59

137.069.340,37

114.541.729,59

III. Saldo exploitatie en investeringen
IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

V. Budgettair resultaat van het boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen

Jaarrekening

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen

25.296.797,51

9.990.712,63

9.990.712,63

12.224.982,91

12.224.982,91

2.234.270,28

2.234.270,28

25.111.954,10

15.306.084,88

Jaarrekening

Meerjarenplan

25.111.954,10

15.306.084,88

4.463.308,95

4.463.308,95

12.224.982,91

12.224.982,91

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Meerjarenplan

35.102.666,73

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Periodieke terugvordering leningen

III. Autofinancieringsmarge

Meerjarenplan

7.761.673,96

7.761.673,96

29.575.263,05

19.769.393,83
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2021

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Provincie
- Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
- Apb Vonk
- Westtoer apb

Totaal beschikbaar budgettair resultaat
II. Autofinancieringsmarge

508.236,13
790.544,54

2.426.224,13

2.526.959,80

141.091.529,26

118.367.470,06

25.111.954,10

15.306.084,88

45.584,53

-2.625,74

-136.466,43

-313.723,35

853.183,28

408.727,28

25.874.255,48

15.398.463,07

29.575.263,05

19.769.393,83

- Provincie
- Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
- Apb Vonk
- Westtoer apb

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

114.541.729,59

557.189,43
1.038.775,33

- Provincie
- Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
- Apb Vonk
- Westtoer apb

Totale Autofinancieringsmarge
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

137.069.340,37

45.584,53

-2.625,74

-136.466,43

-313.723,35

853.183,28

408.727,28

30.337.564,43

19.861.772,02

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 104633
JR dossiers van andere entiteiten:
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 662 Alg. 2021082430
Apb Vonk: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2156 Alg. 2021085036
Westtoer apb: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 10076 Alg. 2021001401
MJP dossiers van andere entiteiten:
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 457
Apb Vonk: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1548
Westtoer apb: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 9795
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Financiële nota bij de jaarrekening 2021:
J3: Realisatie van de kredieten
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Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Realisatie van de kredieten

171.688.760,68
4.905.779,98
21.734.645,28
19.500.000,00
2.234.270,28
375,00

38.584.535,65
12.225.232,91
12.224.982,91
0,00
250,00

Ontvangsten

136.586.093,95

Uitgaven

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 104633
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 50125

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Exploitatie
Investeringen
Financiering
Leningen en leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel
Overige financieringstransacties

- Provincie

5.000,00

252.500,00

12.224.982,91

12.482.482,91

53.611.437,79

143.649.230,73

Uitgaven

5.000,00

2.234.270,28

19.500.000,00

21.739.270,28

7.463.565,56

168.946.028,24

Ontvangsten

Eindkredieten

5.000,00

1.252.500,00

13.676.982,91

14.934.482,91

55.770.181,43

153.582.021,61

2021

2021

5.000,00

2.250.000,00

19.500.000,00

21.755.000,00

8.646.136,67

168.392.173,71

Ontvangsten

Initiële kredieten
Uitgaven

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
Jaarrekening

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 104633 IK 50125

J3: Realisatie van de kredieten

Financiële nota bij de jaarrekening 2021:
J4: Balans

19

J4: Balans
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / JR-1 Budg. 74161 Alg.
202008142408
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
Provinciegriffier: Geert Anthierens
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle
2021

2020

ACTIVA

440.588.230,17

433.702.273,27

I. Vlottende activa

152.200.702,07

147.771.617,33

133.721.310,64

138.720.166,63

17.760.188,63

6.333.674,77

1.276.831,16

2.137.833,72

A. Liquide middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

16.483.357,47

4.195.841,05

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

389.752,07

299.662,31

D. Overlopende rekeningen van het actief

269.450,73

183.843,34

60.000,00

2.234.270,28

288.387.528,10

285.930.655,94

3.975.729,72

4.035.729,72

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties

3.975.729,72

4.035.729,72

41.734.910,76

41.709.001,76

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

15.333.340,21

15.333.340,21

4. Andere financiële vaste activa

26.401.570,55

26.375.661,55

241.780.536,47

239.066.920,40

241.780.536,47

239.066.920,40

208.178.686,31

207.736.558,33

20.607.766,57

18.689.736,68

c. Installaties, machines en uitrusting

3.120.962,39

3.184.045,69

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

1.441.538,33

1.856.796,13

e. Leasing en soortgelijke rechten

5.264.836,62

4.419.639,74

f. Erfgoed

3.166.746,25

3.180.143,83

896.351,15

1.119.004,06

B. Financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur

D. Immateriële vaste activa

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
20

2021

2020

PASSIVA

440.588.230,17

433.702.273,27

I. Schulden

122.334.864,19

118.258.843,23

29.092.354,51

33.455.938,92

14.900.095,38

16.892.086,76

A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
b. Financiële schulden
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties

II. Nettoactief

2.203.841,33

2.135.287,70

12.696.254,05

14.756.799,06

1.792.019,47

4.198.714,30

127.365,34

140.154,95

12.272.874,32

12.224.982,91

93.242.509,68

84.802.904,31

93.242.509,68

84.802.904,31

93.235.421,99

84.795.941,62

7.087,69

6.962,69

318.253.365,98

315.443.430,04

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen

20.354.009,87

20.505.919,02

B. Gecumuleerd overschot of tekort

140.045.807,73

137.084.087,93

C. Herwaarderingsreserves
D. Overig nettoactief

7.118.167,52

7.118.042,23

150.735.380,86

150.735.380,86

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans

2021

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
21

22

Financiële nota bij de jaarrekening 2021:
J5: Staat van opbrengsten en kosten

23

24

J5: Staat van opbrengsten en kosten
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / JR-1 Budg. 74161 Alg.
202008142408
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
Provinciegriffier: Geert Anthierens
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle
2021

I. Kosten

2020

173.490.921,48 168.061.718,90

A. Operationele kosten

171.894.382,40

166.330.283,43

1. Goederen en diensten

33.863.331,63

30.810.593,80

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

58.082.143,90

55.445.944,55

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

25.891.135,29

23.971.113,21

5. Toegestane werkingssubsidies

42.144.577,99

44.579.829,34

6. Toegestane investeringssubsidies

11.291.222,57

10.884.513,12

2.799,24

205.177,33

7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
8. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten

II. Opbrengsten

619.171,78

433.112,08

1.596.539,08

1.731.435,47

176.452.641,28 178.585.034,66

A. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies

171.829.630,09

175.875.376,81

7.607.550,99

7.348.316,12

150.753.305,09

149.584.458,04

12.878.809,78

16.944.018,07

a. Algemene werkingssubsidies

1.006.828,11

803.667,59

b. Specifieke werkingssubsidies

11.871.981,67

16.140.350,48

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

210.940,23

1.366.544,68

6. Andere operationele opbrengsten

379.024,00

632.039,90

4.623.011,19

2.709.657,85

2.961.719,80

10.523.315,76

B. Financiële opbrengsten

III. Overschot of tekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

-64.752,31

9.545.093,38

3.026.472,11

978.222,38

2.961.719,80

10.523.315,76

2.961.719,80

10.523.315,76

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
25

2021

26

Toelichting bij de
jaarrekening 2021
De toelichting bij de jaarrekening 2021 is samengesteld uit de
volgende twaalf documenten:
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3: Investeringsprojecten
T4: Evolutie van de financiële schulden
T5: Toelichting bij de balans
Overzicht van de financiële risico’s
Verwijzing naar de plaats van de documentatie
Waarderingsregels
De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen
(klasse 0)
 Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde
en geraamde ontvangsten en uitgaven
 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten
met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het
boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
 Een overzicht van de gedeeltes van de niet-aangewende kredieten
voor investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft
overgedragen naar het volgende jaar










27

28

Toelichting bij de jaarrekening 2021:
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

29

30

31
250,00

2.234.395,28

-3.768.985,00

-33.678.755,67

-28.959.953,22

2.234.645,28

4.905.779,98

6.119.588,98

301.215,00

38.584.535,65

35.079.542,20

4.070.200,00

-114.994.374,14

-112.006.423,55

7.275.017,09

-1.423.868,90

19.862.329,17

19.500.000,00

12.000.000,00

134.856.703,31

12.224.982,91

13.423.868,90

19.135.791,39

150.097.040,87

148.600.729,70

131.142.214,94

1.729.390,64
151.826.431,51

1.962.923,01

Jaarrekening

150.563.652,71

Jaarrekening

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Beleid

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Algemene Financiering

2021

2.231.770,28

2.239.270,28

7.500,00

-35.136.754,86

4.615.334,17

39.752.089,03

-121.979.720,30

19.652.621,54

141.632.341,84

7.275.017,09

19.500.000,00

12.224.982,91

147.276.517,81

149.293.406,70

2.016.888,89

Meerjarenplan

883.229,72

2.140.729,72

1.257.500,00

-67.330.955,12

10.332.488,85

77.663.443,97

-138.679.007,80

19.374.939,22

158.053.947,02

6.752.125,68

19.500.000,00

12.747.874,32

148.034.116,27

150.178.826,49

2.144.710,22

Meerjarenplan

2022

57.500,00

65.000,00

7.500,00

-47.301.195,98

7.622.999,38

54.924.195,36

-140.954.203,07

18.461.069,11

159.415.272,18

5.808.686,00

19.500.000,00

13.691.314,00

150.089.281,09

152.158.546,87

2.069.265,78

Meerjarenplan

2023

2024

57.500,00

65.000,00

7.500,00

-41.501.398,64

5.807.509,97

47.308.908,61

-142.054.624,17

18.176.701,86

160.231.326,03

5.533.686,00

19.500.000,00

13.966.314,00

152.063.186,15

154.165.336,61

2.102.150,46

Meerjarenplan

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
2020

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 125231

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

57.500,00

65.000,00

7.500,00

-29.849.032,74

4.032.800,00

33.881.832,74

-139.736.514,24

17.966.902,06

157.703.416,30

5.988.686,00

19.500.000,00

13.511.314,00

154.026.247,65

156.199.526,32

2.173.278,67

Meerjarenplan

2025

2021

32

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 125609 Alg. 202108150409

MJP:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Toelichting bij de jaarrekening 2021:
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

33

34

35

72.500,00
360.709,79

53.500,00
250.000,00

11.912,20
139.389,98

19.030,31
35.288,55

97.189.434,67

97.439.876,82

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

742,69

97.190.177,36

97.488.809,95

48.933,13

7.607.042,12
150.753.305,09

7.352.718,53

171.618.180,99

Jaarrekening

149.584.458,04

169.513.234,54

Jaarrekening

2022

2023

2024

2025

2022

240.750,00

11.165,34

1.494.795,44

1.505.960,78

1.746.710,78

675.114,19

35.985.398,69

1.263.548,71

447.142,25

250.600,00

22.000,00

9.561.205,98

47.529.895,63

2.444.579,39

7.377.495,38

19.911.964,92

32.166.394,71

1.268.246,84

63.168.681,24

47.078.255,40

158.451.946,46

2023

92.250,00

10.985,23

1.540.631,11

1.551.616,34

1.643.866,34

856.734,99

35.457.575,99

1.297.000,60

517.360,00

200.600,00

22.000,00

9.774.412,98

47.268.949,57

2.002.276,58

7.525.045,27

21.062.780,84

34.172.512,51

1.105.174,88

65.867.790,08

45.847.196,98

159.840.671,62

2024

92.550,00

10.857,25

1.564.543,77

1.575.401,02

1.667.951,02

866.656,21

35.399.977,84

1.322.469,59

519.110,00

200.600,00

22.000,00

9.993.450,98

47.457.608,41

2.016.139,29

7.675.546,19

21.825.232,74

35.606.817,68

1.101.922,76

68.225.658,66

44.115.602,19

160.665.525,47

2025

92.850,00

10.885,59

1.626.393,64

1.637.279,23

1.730.129,23

726.757,83

34.413.452,61

1.348.447,96

516.110,00

150.000,00

22.000,00

10.218.490,98

46.668.501,55

2.034.421,02

7.829.057,10

22.354.358,95

36.372.036,92

1.503.435,48

70.093.309,47

40.657.996,89

158.146.565,74

742,69

95.737.868,66

95.738.611,35

148.270.611,35

7.417.916,36

168.882.078,24

0,00

96.382.025,47

96.382.025,47

149.716.025,47

6.581.247,33

169.488.815,71

0,00

97.827.755,85

97.827.755,85

151.695.095,85

6.581.250,17

170.554.015,98

0,00

99.295.172,19

99.295.172,19

153.701.185,59

6.559.762,89

172.275.738,47

0,00

100.784.599,77

100.784.599,77

155.734.675,30

6.701.773,10

174.099.428,38

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

213.269,89

11.912,20

1.479.781,26

1.491.693,46

1.704.963,35

820.476,43

32.107.243,14

1.223.368,85

459.637,43

250.000,00

22.000,00

9.313.608,99

43.375.858,41

1.993.187,03

8.006.370,22

21.104.148,54

26.900.909,63

1.380.904,24

59.385.519,66

38.362.412,88

141.944.267,38

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

1.460.145,12

2020

1.472.057,32

1.694.572,22

1.611.447,30

1.713.602,53

1.748.891,08

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- Andere aanvullende belastingen

1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

A. Operationele ontvangsten

II. Exploitatieontvangsten

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
- aan financiële instellingen
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven

B. Financiële uitgaven

9.233.298,17

9.290.580,54

607.447,13

42.144.577,99

44.579.829,34

30.850.946,89

1.778.415,56

1.692.347,26

431.333,35

7.761.898,81

7.291.616,61

33.392.854,30

20.865.953,81

18.259.516,75

416.340,07

26.357.779,16

26.848.910,94

1.210.783,07

1.326.183,72

1.345.465,83

383.568,17

58.090.231,06

1.209.326,33

34.132.390,47

55.437.857,39

134.974.646,65

Jaarrekening

2021

30.907.226,79

131.356.246,87

Jaarrekening

2020

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
4. Toegestane werkingssubsidies
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven

A. Operationele uitgaven

I. Exploitatie-uitgaven

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 125231

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

2021

36

1.089.743,01
379.024,00

7.935.181,27
632.039,90

840.824,33

1.649.710,08

1.414.209,22
63.279,86
0,00
35.127,88
9.778.605,61

700.000,00
654.634,23
74.588,87
50.808,34
9.404.481,68

892.825,14

1.570.769,57

2.054.810,72

11.291.222,57

2.735.825,47

3.641.556,53

1.118.471,56

21.224.984,86

15.704.988,99

10.884.513,12

26.372.404,23

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

26.372.404,23

28.083,71

28.083,71

23.051.066,32

23.051.066,32

25.491,20

25.491,20

Jaarrekening

2024

2025

63.950,00

392.149,67

1.360.519,40

62.252,00

0,00

10.347.397,93

0,00

957.888,33

957.888,33

957.888,33

2022

64.950,00

365.562,04

1.573.644,17

72.877,76

0,00

10.718.365,04

64.199,90

12.429.086,87

0,00

396.894,00

396.894,00

396.894,00

12.825.980,87

53.334.000,00

2023

65.600,00

368.562,04

950.384,38

63.355,00

0,00

10.430.474,54

68.000,00

11.512.213,92

0,00

396.894,00

396.894,00

396.894,00

11.909.107,92

53.867.340,00

2024

66.300,00

371.562,04

1.191.552,85

63.921,00

0,00

9.922.860,10

68.000,00

11.246.333,95

0,00

396.894,00

396.894,00

396.894,00

11.643.227,95

54.406.013,40

2025

67.000,00

384.562,04

1.704.487,83

64.486,00

0,00

9.044.550,11

68.000,00

10.881.523,94

0,00

396.894,00

396.894,00

396.894,00

11.278.417,94

54.950.075,53

25.296.797,51

2022

9.355.108,47

2023

9.135.078,02

2024

10.008.561,98

2025

14.289.733,41

9.541.039,33

66.766,10

0,00

0,00

1.787.679,22

11.395.484,65

1.009.983,37

870.325,00

1.583.902,85

2.736.321,03

22.127.988,42

27.318.537,30

27.318.537,30

28.083,71

28.083,71

13.738.341,27

196.700,00

0,00

0,00

1.311.100,11

15.246.141,38

2.298.072,32

2.582.595,19

4.205.758,28

3.535.436,27

46.778.751,96

57.102.541,70

57.102.541,70

3.016.688,57

3.016.688,57

6.390.001,53

96.040,00

0,00

0,00

1.505.000,00

7.991.041,53

1.065.875,00

400.000,00

2.610.831,85

2.475.000,00

34.370.109,48

39.855.941,33

39.855.941,33

6.011.337,50

6.011.337,50

5.422.332,95

50.185,00

0,00

0,00

1.105.000,00

6.577.517,95

1.650.610,00

35.000,00

2.544.995,00

2.475.000,00

28.017.291,90

33.072.286,90

33.072.286,90

6.008.493,76

6.008.493,76

5.624.518,53

40.000,00

0,00

0,00

580.000,00

6.244.518,53

1.247.965,00

735.000,00

1.958.813,00

2.475.000,00

21.212.348,44

26.381.161,44

26.381.161,44

8.187,77

8.187,77

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

35.102.666,73

2023

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021
Jaarrekening

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden

C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
e. Erfgoed

B. Investeringen in materiële vaste activa

4. Andere financiële vaste activa

A. Investeringen in financiële vaste activa

2020

I. Investeringsuitgaven
Jaarrekening

36.594.306,15

Jaarrekening

2020

70.579,69

130.235,50

186.209,56

155.162,78

91.126,82

11.871.981,67

11.140.350,48

301.748,42

73.343,20

0,00

406.773,27

39.872,84

1.006.828,11

396.894,32

10.456.967,54

1.006.828,11

803.667,59

38.496,51

11.843.512,53

1.006.828,11

12.801.400,86

803.667,59

52.532.000,00

12.878.809,78

11.944.018,07

2.773.797,46

2022

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

53.563.127,73

Jaarrekening

2021

52.095.648,09

Jaarrekening

2020

III. Exploitatiesaldo

B. Financiële ontvangsten

b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Andere algemene werkingssubsidies
- van de Vlaamse overheid
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van de gemeente
- van andere entiteiten
5. Andere operationele ontvangsten

II. Exploitatieontvangsten

2021
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504.129,65
390.577,00
113.552,65

132.351,65
54.483,55
77.868,10

0,00
304.208,12

73.171,19
708.009,08

900,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Jaarrekening

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

375,00

19.500.000,00

19.500.000,00

Jaarrekening

2025

585.234,39

0,00

0,00

3.659.235,81

4.244.470,20

68.564,97

299.999,00

368.563,97

0,00

0,00

368.563,97

2.300,00

2.300,00

2022

650.176,17

0,00

9.970,33

8.871.052,35

9.531.198,85

23.500,00

777.790,00

801.290,00

0,00

0,00

801.290,00

0,00

0,00

2023

123.040,00

0,00

0,00

6.193.959,38

6.316.999,38

26.000,00

1.280.000,00

1.306.000,00

0,00

0,00

1.306.000,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

5.097.009,97

5.097.009,97

30.500,00

680.000,00

710.500,00

0,00

0,00

710.500,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

3.836.300,00

3.836.300,00

16.500,00

180.000,00

196.500,00

0,00

0,00

196.500,00

0,00

0,00

-35.136.754,86

2022

-67.330.955,12

2023

-47.301.195,98

2024

-41.501.398,64

2025

-29.849.032,74

-9.839.957,35

2022

-57.975.846,65

2023

-38.166.117,96

2024

-31.492.836,66

2025

-15.559.299,33

2022

1.252.500,00

1.252.500,00

1.252.500,00

5.000,00

12.747.874,32

12.747.874,32

2023

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

13.691.314,00

13.691.314,00

2024

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

13.966.314,00

13.966.314,00

2025

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

13.511.314,00

13.511.314,00

5.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

5.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

5.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

5.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

5.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

12.224.982,91

12.224.982,91

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

0,00

2020

0,00

4.070.000,00

0,00

4.070.000,00

250,00

200,00

12.224.982,91

12.224.982,91

4.070.000,00

13.423.868,90

13.423.868,90

Jaarrekening

2024

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

1.423.911,06

Jaarrekening

2023

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

-33.678.755,67

Jaarrekening

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

B. Aangaan van niet-financiële schulden

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen

A. Aangaan van financiële schulden

II. Financieringsontvangsten

1. Toegestane leningen
- aan andere begunstigden

B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings

A. Vereffening van financiële schulden

2020

I. Financieringsuitgaven
Jaarrekening

7.634.352,93

Jaarrekening

2020

-28.959.953,22

Jaarrekening

2022

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

207.147,70

344.840,50

2020

3.887.994,51

1.290.416,56

4.399.350,33

0,00

2.416.437,33

0,00

3.570.000,00

504.129,65

2.300,00

2.300,00

Jaarrekening

2021

3.570.000,00

3.702.351,65

800,00

800,00

Jaarrekening

2020

Saldo exploitatie en investeringen

III. Investeringssaldo

- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van de gemeente
- van andere entiteiten

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen

B. Verkoop van materiële vaste activa

4. Andere financiële vaste activa

A. Verkoop van financiële vaste activa

II. Investeringsontvangsten

2021
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2.441.499,03

Jaarrekening

2020

-5.192.853,90

Jaarrekening

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

10.933.323,43

Jaarrekening

2023

2024

2025

2.234.270,28

2.234.270,28

2.234.270,28

2022

2.135.729,72

2.135.729,72

2.135.729,72

2023

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2024

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2025

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2022

7.635.355,40

2023

5.866.186,00

2024

5.591.186,00

2025

6.046.186,00

-333.169,98

-50.340.491,25

-32.299.931,96

-25.901.650,66

-9.513.113,33

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

9.506.787,37

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

9.509.412,37

Jaarrekening

2022

Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan

2021

2.234.270,28

300.315,00

2020

2.234.270,28

2.234.270,28

Jaarrekening

2021

300.315,00

300.315,00

Jaarrekening

2020

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 125609 Alg. 202108150409

MJP:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Budgettair resultaat van het boekjaar

III. Financieringssaldo

1. Terugvordering van toegestane leningen
a. Periodieke terugvorderingen

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel

II. Financieringsontvangsten

2021

Toelichting bij de jaarrekening 2021:
T3: Investeringsprojecten

39

40

0,00

2.114.209,22
2.114.209,22

In MJP

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000022: Patrimoniumbeheer Westtoer
AC000022: Patrimoniumbeheer Westtoer

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP

3.787,98
3.787,98
3.787,98
3.787,98

0,00
0,00
0,00

In MJP

1.980.328,60
1.980.328,60

In MJP

Reeds gerealiseerd

2.300.340,58
2.300.340,58

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000020: Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen
AC000020: Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

427.500,00
427.500,00

427.500,00
427.500,00

In MJP

Nog te realiseren

5.569.330,82
5.569.330,82

In MJP

Nog te realiseren

4.170.000,00
4.170.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

PRIO IP-AC000019: Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb
AC000019: Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409

T3: Investeringsproject

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

1.280.000,00
1.280.000,00

Na MJP

2021

431.287,98
431.287,98

431.287,98
431.287,98

Totaal

9.850.000,00
9.850.000,00

Totaal

7.564.209,22
7.564.209,22

Totaal

2021

41

Voor MJP
58.151,81
58.151,81
58.151,81
0,00
33.830,81
24.321,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

Voor MJP

Voor MJP
9.228,67
9.228,67
9.228,67
9.228,67

0,00
0,00

0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

115.000,00
115.000,00

145.238,58
145.238,58

145.238,58
145.238,58

In MJP

Nog te realiseren

53.800,00

53.800,00

53.800,00
53.800,00

In MJP

Nog te realiseren

265.077,54
57.000,00
70.873,85
137.203,69

265.077,54
265.077,54

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

PRIO IP-AC000034: Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)
AC000034: Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)

PRIO IP-AC000030: Ontwikkelen van publiekswerking ter aanvulling van het vaste aanbod
AC000030: Ontwikkelen van publiekswerking ter aanvulling van het vaste aanbod

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

3.872,00

0,00
3.872,00

3.872,00
3.872,00

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000028: Uitvoeren van het Europees project Empower
AC000028: Uitvoeren van het Europees project Empower

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000025: Ontwikkelen en aanbieden van een educatief en toeristisch recreatief aanbod
AC000025: Ontwikkelen en aanbieden van een educatief en toeristisch recreatief aanbod

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000024: Beheren, onderhouden en exploiteren van de Gavers, Transfo en Raversyde
AC000024: Beheren, onderhouden en exploiteren van de Gavers, Transfo en Raversyde

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

115.000,00
115.000,00

154.467,25
154.467,25

154.467,25
154.467,25

Totaal

57.672,00

57.672,00

57.672,00
57.672,00

Totaal

323.229,35
57.000,00
104.704,66
161.524,69

323.229,35
323.229,35

Totaal

42
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JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000039: Patrimoniumbeheer de Gavers
AC000039: Patrimoniumbeheer de Gavers

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000038: Facilitaire DV voor Raversyde
AC000038: Facilitaire DV voor Raversyde

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000037: Facilitaire DV voor Transfo
AC000037: Facilitaire DV voor Transfo

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000036: Facilitaire DV voor de Gavers
AC000036: Facilitaire DV voor de Gavers

19.219,07
19.219,07

0,00

0,00
0,00

0,00

26.520,07
26.520,07
26.520,07
26.520,07

0,00

In MJP
0,00
0,00

87.902,79
87.902,79
87.902,79
87.902,79

132.908,57
132.908,57

In MJP

132.908,57
132.908,57

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

516,33

19.735,40
19.219,07

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.555.464,83
1.555.464,83

1.555.464,83
1.555.464,83

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

56.400,00

18.800,00
18.800,00

75.200,00
18.800,00

In MJP

Nog te realiseren

0,00

105.280,00
105.280,00

105.280,00
105.280,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

1.776.276,19
1.776.276,19

1.776.276,19
1.776.276,19

Totaal

26.520,07
26.520,07

26.520,07
26.520,07

Totaal

56.400,00

18.800,00
18.800,00

75.200,00
18.800,00

Totaal

516,33

124.499,07
124.499,07

125.015,40
124.499,07

Totaal

43

80.712,26
80.712,26

0,00

450.851,97
450.851,97
450.851,97
450.851,97

3.103.654,08
3.103.654,08

In MJP

3.103.654,08
3.103.654,08

Voor MJP

50.000,00

130.712,26
80.712,26

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

5.566.985,77
5.566.985,77

5.566.985,77
5.566.985,77

In MJP

Nog te realiseren

205.000,00

694.287,74
694.287,74

899.287,74
694.287,74

In MJP

Nog te realiseren

Voor MJP
34.607,14
34.607,14
34.607,14
34.607,14

0,00

In MJP
0,00
0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

68.175,49
68.175,49
68.175,49
0,00
68.175,49

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000043: Beheren, onderhouden en exploiteren van het Zwin Natuur Park
AC000043: Beheren, onderhouden en exploiteren van het Zwin Natuur Park

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

90.527,70
90.527,70
0,00

90.527,70
90.527,70

In MJP

Nog te realiseren

94.000,00
94.000,00

94.000,00
94.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000042: Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod
AC000042: Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000041: Patrimoniumbeheer Raversyde
AC000041: Patrimoniumbeheer Raversyde

D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000040: Patrimoniumbeheer Transfo
AC000040: Patrimoniumbeheer Transfo

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

158.703,19
90.527,70
68.175,49

158.703,19
158.703,19

Totaal

128.607,14
128.607,14

128.607,14
128.607,14

Totaal

9.121.491,82
9.121.491,82

9.121.491,82
9.121.491,82

Totaal

255.000,00

775.000,00
775.000,00

1.030.000,00
775.000,00

Totaal

44

Voor MJP
191.592,60
191.592,60
191.592,60
191.592,60

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

437.020,00
437.020,00

437.020,00
437.020,00

In MJP

Nog te realiseren

157.168,95

206.920,00
206.920,00

364.088,95
206.920,00

In MJP

Nog te realiseren

68.373,41
68.373,41
68.373,41
68.373,41

317.488,77
317.488,77

In MJP

317.488,77
317.488,77

Voor MJP

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

917.839,35
917.839,35
917.839,35
917.839,35

1.342.075,98
1.342.075,98

In MJP

1.342.075,98
1.342.075,98

Voor MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

0,00
0,00

4.669.647,31
4.669.647,31

4.669.647,31
4.669.647,31

In MJP

Nog te realiseren

1.188.907,75
1.188.907,75

1.188.907,75
1.188.907,75

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000054: Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen en uitvoeren van omgevingswerken
AC000054: Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen en uitvoeren van omgevingswerken

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000053: Infrastructureel wegwerken van grote missing links op de recreatieve routes en netwerken
AC000053: Infrastructureel wegwerken van grote missing links op de recreatieve routes en netwerken

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

62.993,20
62.993,20

0,00

10.782,31

73.775,51
62.993,20

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

PRIO IP-AC000052: Patrimoniumbeheer Zwin Natuur Park
AC000052: Patrimoniumbeheer Zwin Natuur Park

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000051: Facilitaire DV voor Zwin Natuur Park
AC000051: Facilitaire DV voor Zwin Natuur Park

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

6.929.562,64
6.929.562,64

6.929.562,64
6.929.562,64

Totaal

1.574.769,93
1.574.769,93

1.574.769,93
1.574.769,93

Totaal

628.612,60
628.612,60

628.612,60
628.612,60

Totaal

167.951,26

269.913,20
269.913,20

437.864,46
269.913,20

Totaal

45

Voor MJP
33.764,51
33.764,51
33.764,51
33.764,51

0,00

Voor MJP
106.980,60
106.980,60
106.980,60
106.980,60

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP
6.600,96
6.600,96
6.600,96
6.600,96

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

220.000,00
220.000,00

220.000,00
220.000,00

In MJP

Nog te realiseren

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

In MJP

Nog te realiseren

176.516,00
176.516,00

176.516,00
176.516,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

167.632,68
167.632,68
167.632,68
167.632,68

209.723,32
209.723,32

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

189.584,97
189.584,97

1.468.308,29
1.468.308,29

1.468.308,29
1.468.308,29

In MJP

Nog te realiseren
Na MJP

PRIO IP-AC000059: Stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in provinciedomeinen en langs groene assen
AC000059: Stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in provinciedomeinen en langs groene assen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000058: Aanbieden en stimuleren van natuurbeleving in de provinciedomeinen
AC000058: Aanbieden en stimuleren van natuurbeleving in de provinciedomeinen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

PRIO IP-AC000056: Promoten van de provinciedomeinen en groene assen
AC000056: Promoten van de provinciedomeinen en groene assen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000055: Studies en ontwerpplannen provinciedomeinen en groene assen
AC000055: Studies en ontwerpplannen provinciedomeinen en groene assen

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

399.308,29
399.308,29

1.635.940,97
1.635.940,97

1.635.940,97
1.635.940,97

Totaal

226.600,96
226.600,96

226.600,96
226.600,96

Totaal

406.980,60
406.980,60

406.980,60
406.980,60

Totaal

210.280,51
210.280,51

210.280,51
210.280,51

Totaal

46

Voor MJP
1.775,07
1.775,07
1.775,07
1.775,07

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

0,00
0,00

Voor MJP
796.509,84
796.509,84
796.509,84
796.509,84

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

Voor MJP
1.314.593,51
1.314.593,51
1.314.593,51
1.283.393,66
31.199,85

0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

33.214,23
33.214,23

0,00

127.186,82

160.401,05
33.214,23

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000063: Valoriseren van het groenpatrimonium (inkomsten)
AC000063: Valoriseren van het groenpatrimonium (inkomsten)

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

PRIO IP-AC000062: Beheer, aanleg en inrichting van de provinciedomeinen en groene assen
AC000062: Beheer, aanleg en inrichting van de provinciedomeinen en groene assen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PRIO IP-AC000061: Optimaliseren en efficiënt beheren van het machinepark van de Groendienst
AC000061: Optimaliseren en efficiënt beheren van het machinepark van de Groendienst

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000060: Efficiënte werking van de brigades
AC000060: Efficiënte werking van de brigades

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

In MJP

Nog te realiseren

2.831.210,79
2.831.210,79
0,00

2.831.210,79
2.831.210,79

In MJP

Nog te realiseren

1.777.814,08
1.777.814,08

1.777.814,08
1.777.814,08

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1.775,07
1.775,07

1.775,07
1.775,07

2021

127.186,82

73.214,23
73.214,23

200.401,05
73.214,23

Totaal

4.145.804,30
4.114.604,45
31.199,85

4.145.804,30
4.145.804,30

Totaal

2.574.323,92
2.574.323,92

2.574.323,92
2.574.323,92

Totaal

Totaal

47

Voor MJP
7.401,17
7.401,17
7.401,17
7.401,17

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00
30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Voor MJP
3.646.460,77
3.646.460,77
3.646.460,77
3.646.460,77

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

335.615,30
335.615,30
335.615,30
335.615,30

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

PRIO IP-AC000067: Beheer, aanleg en inrichting van speelinfrastructuur en speelnatuur
AC000067: Beheer, aanleg en inrichting van speelinfrastructuur en speelnatuur

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PRIO IP-AC000066: Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen
AC000066: Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

930.000,00
930.000,00

930.000,00
930.000,00

In MJP

Nog te realiseren

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

In MJP

Nog te realiseren

6.066.994,15
6.066.994,15

6.066.994,15
6.066.994,15

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000065: Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur provinciale domeinen en groene assen
AC000054: Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen en uitvoeren van omgevingswerken
AC000065: Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur provinciale domeinen en groene assen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000064: Optimaliseren cafetaria en sanitaire voorzieningen in provinciedomeinen
AC000064: Optimaliseren cafetaria en sanitaire voorzieningen in provinciedomeinen

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

1.265.615,30
1.265.615,30

1.265.615,30
1.265.615,30

Totaal

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

Totaal

9.713.454,92
9.713.454,92

9.713.454,92
9.713.454,92

Totaal

37.401,17
37.401,17

37.401,17
37.401,17

Totaal

48

1.753.378,51
1.753.378,51
1.753.378,51
1.753.378,51

4.677,18
4.677,18

Voor MJP
480.812,78
480.812,78
480.812,78
480.812,78

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP
23.455,05
21.317,34
2.137,71

0,00

37.606,80

61.061,85
23.455,05

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000070: Facilitaire DV voor Domeinen en Groene Assen, natuur en recreatie
AC000070: Facilitaire DV voor Domeinen en Groene Assen, natuur en recreatie

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP

4.677,18
4.677,18

Voor MJP

PRIO IP-AC000069: Verbeteren van de waterkwaliteit in de domeinen
AC000069: Verbeteren van de waterkwaliteit in de domeinen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

122.393,20

166.602,29
28.000,00
138.602,29

288.995,49
166.602,29

In MJP

Nog te realiseren

691.000,00
691.000,00

691.000,00
691.000,00

In MJP

Nog te realiseren

4.459.977,49
4.459.977,49

4.459.977,49
4.459.977,49

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

PRIO IP-AC000068: Optimaliseren onthaalinfrastructuur buitenomgeving in provinciedomeinen en langs groene assen
AC000068: Optimaliseren onthaalinfrastructuur buitenomgeving in provinciedomeinen en langs groene assen

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

160.000,00

190.057,34
49.317,34
140.740,00

350.057,34
190.057,34

Totaal

1.171.812,78
1.171.812,78

1.171.812,78
1.171.812,78

Totaal

6.218.033,18
6.218.033,18

6.218.033,18
6.218.033,18

Totaal
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000075: Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
AC000075: Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000073: Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
AC000073: Patrimoniumbeheer d'Aertrycke

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000072: Patrimoniumbeheer Bergelen
AC000072: Patrimoniumbeheer Bergelen

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
440.576,96
440.576,96
440.576,96
440.576,96

1.214.279,47
1.214.279,47
1.214.279,47
1.214.279,47

10.688,85
10.688,85
10.688,85
10.688,85

0,00

In MJP
0,00
0,00

225.032,25
225.032,25
225.032,25
225.032,25

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

27.513,60
27.513,60
27.513,60
27.513,60

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

5.676.097,07
5.676.097,07

2.642.643,45
2.642.643,45

0,00

5.676.097,07
5.676.097,07

In MJP

2.642.643,45
2.642.643,45

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

7.188,25
7.188,25

7.188,25
7.188,25

In MJP

Nog te realiseren

366.272,58
366.272,58

366.272,58
366.272,58

In MJP

Nog te realiseren

269.311,15
269.311,15

269.311,15
269.311,15

In MJP

Nog te realiseren

263.250,00

720.000,00
720.000,00

983.250,00
720.000,00

6.268.455,00
6.268.455,00

6.268.455,00
6.268.455,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000071: Patrimoniale verwerving en verkoop provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie
AC000071: Patrimoniale verwerving en verkoop provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

34.701,85
34.701,85

34.701,85
34.701,85

Totaal

591.304,83
591.304,83

591.304,83
591.304,83

Totaal

280.000,00
280.000,00

280.000,00
280.000,00

Totaal

263.250,00

2.374.856,43
2.374.856,43

2.638.106,43
2.374.856,43

14.587.195,52
14.587.195,52

14.587.195,52
14.587.195,52

Totaal
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8.523,57
8.523,57
8.523,57
0,00
8.523,57

0,00

In MJP
0,00
0,00

24.736,64

0,00

Voor MJP
131.738,84
131.738,84
131.738,84
131.738,84

0,00
0,00

0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

24.736,64

24.736,64
24.736,64

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

8.435,14
8.435,14
8.435,14
0,00
8.435,14

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

0,00
0,00

33.120,00
33.120,00
0,00

33.120,00
33.120,00

In MJP

Nog te realiseren

1.288.196,06
1.288.196,06

2.716.615,16
2.716.615,16

2.716.615,16
2.716.615,16

In MJP

Nog te realiseren

282.173,36

282.173,36

282.173,36
282.173,36

In MJP

Nog te realiseren

392.350,00
382.350,00
10.000,00

392.350,00
392.350,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000080: Beheren, onderhouden en exploiteren van bezoekerscentra als topuithangborden
AC000080: Beheren, onderhouden en exploiteren van bezoekerscentra als topuithangborden

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000079: Patrimoniumbeheer Wolvenhof
AC000079: Patrimoniumbeheer Wolvenhof

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000078: Patrimoniumbeheer Tillegem
AC000078: Patrimoniumbeheer Tillegem

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000076: Patrimoniumbeheer MidWest
AC000076: Patrimoniumbeheer MidWest

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

41.555,14
33.120,00
8.435,14

41.555,14
41.555,14

Totaal

1.288.196,06
1.288.196,06

2.848.354,00
2.848.354,00

2.848.354,00
2.848.354,00

Totaal

306.910,00

306.910,00

306.910,00
306.910,00

Totaal

400.873,57
382.350,00
18.523,57

400.873,57
400.873,57

Totaal

51

Voor MJP
16.637,50
16.637,50
16.637,50
16.637,50
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00
382.468,85
94.000,00
288.468,85

382.468,85
382.468,85

In MJP

Nog te realiseren
Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000089: Facilitaire DV voor bezoekerscentra
AC000089: Facilitaire DV voor bezoekerscentra

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

151.583,78
151.583,78
151.583,78
56.540,92
95.042,86

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

PRIO IP-AC000088: Opwaardering van de Blankaart tot onthaalpoort Ijzer- en Handzamevallei
AC000088: Opwaardering van de Blankaart tot onthaalpoort Ijzer- en Handzamevallei

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

536.770,00
111.000,00
425.770,00

536.770,00
536.770,00

In MJP

Nog te realiseren

141.000,00
141.000,00

141.000,00
141.000,00

In MJP

Nog te realiseren

235.000,00

235.000,00

235.000,00
235.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

PRIO IP-AC000087: Inrichten van het onthaal en gaanderijen als startpunt voor verkenning van domein Bulskampveld
AC000087: Inrichten van het onthaal en gaanderijen als startpunt voor verkenning van domein Bulskampveld

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000082: Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod
AC000082: Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

688.353,78
167.540,92
520.812,86

688.353,78
688.353,78

Totaal

141.000,00
141.000,00

141.000,00
141.000,00

Totaal

235.000,00

235.000,00

235.000,00
235.000,00

Totaal

399.106,35
110.637,50
288.468,85

399.106,35
399.106,35

Totaal

52

Voor MJP
116.296,82
116.296,82
116.296,82
116.296,82

0,00
0,00
0,00
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000093: Patrimoniumbeheer De Palingbeek
AC000093: Patrimoniumbeheer De Palingbeek

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000092: Patrimoniumbeheer De Blankaart
AC000092: Patrimoniumbeheer De Blankaart

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP

Reeds gerealiseerd

377.487,18
377.487,18
377.487,18
377.487,18

0,00

In MJP
0,00
0,00

38.911,99
38.911,99
38.911,99
38.911,99

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

450.369,36
450.369,36
450.369,36
450.369,36

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000091: Patrimoniumbeheer Lippensgoed-Bulskampveld
AC000091: Patrimoniumbeheer Lippensgoed-Bulskampveld

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000090: Patrimoniumbeheer Duinpanne
AC000090: Patrimoniumbeheer Duinpanne

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

4.120.670,97
4.120.670,97

4.120.670,97
4.120.670,97

In MJP

Nog te realiseren

2.578.000,00
2.578.000,00

2.578.000,00
2.578.000,00

In MJP

Nog te realiseren

2.033.194,03
2.033.194,03

2.033.194,03
2.033.194,03

In MJP

Nog te realiseren

112.176,07
112.176,07

112.176,07
112.176,07

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

4.571.040,33
4.571.040,33

4.571.040,33
4.571.040,33

Totaal

2.616.911,99
2.616.911,99

2.616.911,99
2.616.911,99

Totaal

2.410.681,21
2.410.681,21

2.410.681,21
2.410.681,21

Totaal

228.472,89
228.472,89

228.472,89
228.472,89

Totaal

53
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D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000105: Patrimoniumbeheer molens
AC000105: Patrimoniumbeheer molens

I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

PRIO IP-AC000104: Facilitaire DV voor erfgoed
AC000104: Facilitaire DV voor erfgoed

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000096: Patrimoniumbeheer Provinciaal Hof
AC000096: Patrimoniumbeheer Provinciaal Hof

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000095: Facilitaire DV voor Provinciaal Hof
AC000095: Facilitaire DV voor Provinciaal Hof

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

0,00

In MJP

352.132,33
352.132,33

760.270,81
760.270,81

0,00

352.132,33
352.132,33

In MJP

760.270,81
760.270,81

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP
0,00
0,00

3.298.270,92
3.298.270,92

242.600,24
242.600,24

Reeds gerealiseerd

3.298.270,92
3.298.270,92

In MJP

242.600,24
242.600,24

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

421.720,38

542.841,18
542.841,18

964.561,56
542.841,18

In MJP

Nog te realiseren

50.000,60
50.000,60

In MJP

Nog te realiseren

8.077.688,14
8.077.688,14

8.077.688,14
8.077.688,14

In MJP

Nog te realiseren

226.400,00
26.400,00
200.000,00

226.400,00
226.400,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

421.720,38

1.655.244,32
1.655.244,32

2.076.964,70
1.655.244,32

Totaal

50.000,60
50.000,60

Totaal

11.618.559,30
11.618.559,30

11.618.559,30
11.618.559,30

Totaal

226.400,00
26.400,00
200.000,00

226.400,00
226.400,00

Totaal

54

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

295.736,56
295.736,56
295.736,56
295.736,56

192.561,81
192.561,81

In MJP

192.561,81
192.561,81

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

68.034,66
68.034,66

68.034,66
68.034,66

In MJP

Nog te realiseren

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

In MJP

Nog te realiseren
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I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000119: Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de behoeften van de lokale economie
AC000119: Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de behoeften van de lokale economie

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000112: Patrimoniumbeheer startershuizen
AC000112: Patrimoniumbeheer startershuizen

2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

289.408,97
289.408,97

289.408,97
289.408,97

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000108: Investeren in faciliteiten voor ondernemers, starters en specifieke doelgroepen
AC000108: Investeren in faciliteiten voor ondernemers, starters en specifieke doelgroepen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000106: Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
AC000106: Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

2021

6.000.000,00
6.000.000,00

Totaal

556.333,03
556.333,03

556.333,03
556.333,03

Totaal

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

Totaal

289.408,97
289.408,97

289.408,97
289.408,97

Totaal

55

Voor MJP
3.948,33
3.948,33
3.948,33
3.948,33

0,00

Voor MJP
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C. Investeringen in immateriële vaste activa
II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

0,00
0,00

80.659,91
80.659,91
80.659,91
80.659,91

0,00

0,00
0,00
0,00

Voor MJP

72.527,29
301.446,00
301.446,00

364.310,79
364.310,79

0,00

0,00

436.838,08
364.310,79

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

0,00
0,00

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000135: Organiseren van de opleidingen van het PTI
AC000135: Organiseren van de opleidingen van het PTI

2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

PRIO IP-AC000134: Organiseren van de algemene werking van het PTI
AC000134: Organiseren van de algemene werking van het PTI
AC000135: Organiseren van de opleidingen van het PTI

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PRIO IP-AC000122: Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden
AC000122: Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden

94.000,00
270.000,00
270.000,00

1.772.679,31
1.772.679,31

1.866.679,31
1.772.679,31

In MJP

Nog te realiseren

0,00
0,00

0,00
0,00

48.119,76
48.119,76

48.119,76
48.119,76

In MJP

Nog te realiseren

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

166.527,29
571.446,00
571.446,00

2.136.990,10
2.136.990,10

2.303.517,39
2.136.990,10

Totaal

80.659,91
80.659,91

80.659,91
80.659,91

48.119,76
48.119,76

48.119,76
48.119,76

Totaal

23.948,33
23.948,33

23.948,33
23.948,33

Totaal

56

Voor MJP
12.053,43
12.053,43
12.053,43
12.053,43

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

23.543,59
23.543,59

0,00

Voor MJP
49.579,05
49.579,05
49.579,05
49.579,05

0,00
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

310.603,30
310.603,30
310.603,30
310.603,30

382.943,94
382.943,94

In MJP

382.943,94
382.943,94

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000139: Patrimoniumbeheer PTI - campus Techniek & Design
AC000139: Patrimoniumbeheer PTI - campus Techniek & Design

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

23.543,59
23.543,59

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

PRIO IP-AC000138: Facilitaire DV voor secundair onderwijs
AC000138: Facilitaire DV voor secundair onderwijs

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

PRIO IP-AC000137: Uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen PTI
AC000137: Uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen PTI

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000136: Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics (Interreg FWVL)
AC000136: Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics (Interreg FWVL)

0,00
0,00

0,00
0,00

7.352.291,70
7.352.291,70

7.352.291,70
7.352.291,70

In MJP

Nog te realiseren

160.000,00
160.000,00

160.000,00
160.000,00

In MJP

Nog te realiseren

687.533,43
687.533,43

687.533,43
687.533,43

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

8.045.838,94
8.045.838,94

8.045.838,94
8.045.838,94

Totaal

209.579,05
209.579,05

209.579,05
209.579,05

Totaal

711.077,02
711.077,02

711.077,02
711.077,02

Totaal

12.053,43
12.053,43

12.053,43
12.053,43

Totaal

57

Voor MJP
0,00

In MJP
0,00
0,00

213.452,47
213.452,47

200.340,14
200.340,14

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.299.268,40
1.299.268,40

Voor MJP
1.095.569,75
1.095.569,75

In MJP
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2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

5.523.959,75
5.523.959,75
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

636.931,00
636.931,00

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000143: Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
AC000143: Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.073.184,65
2.073.184,65

In MJP

Nog te realiseren

4.751.250,00
4.751.250,00

In MJP

Nog te realiseren

1.650.000,00
1.650.000,00

In MJP

Nog te realiseren

1.651.654,46
1.651.654,46

3.793.870,74
3.793.870,74

3.793.870,74
3.793.870,74

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000142: Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
AC000142: Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

718.601,06
718.601,06

293.026,75
293.026,75

Reeds gerealiseerd

718.601,06
718.601,06

In MJP

293.026,75
293.026,75

Voor MJP

PRIO IP-AC000141: Patrimoniumbeheer i.f.v. masterplan PTI
AC000141: Patrimoniumbeheer i.f.v. masterplan PTI

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000140: Patrimoniumbeheer PTI - Campus Wetenschap & Groen
AC000140: Patrimoniumbeheer PTI - Campus Wetenschap & Groen

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Na MJP

8.462.400,00
8.462.400,00

Na MJP

Na MJP

Na MJP

2021

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

16.234.075,40
16.234.075,40

Totaal

15.608.488,15
15.608.488,15

Totaal

1.650.000,00
1.650.000,00

Totaal

2.065.447,07
2.065.447,07

4.805.498,55
4.805.498,55

4.805.498,55
4.805.498,55

Totaal

58

17.207,99
17.207,99
17.207,99
17.207,99

0,00
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JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

In MJP
0,00
0,00

190.788,00
190.788,00
190.788,00
190.788,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
394.264,54
394.264,54

0,00

Voor MJP
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
0,00
0,00

394.264,54
394.264,54

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

PRIO IP-AC000154: Beheren van middelen voor planschade en planbaten
AC000154: Beheren van middelen voor planschade en planbaten

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000152: Patrimoniumbeheer Inagro
AC000152: Patrimoniumbeheer Inagro

2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000151: Patrimoniale verwerving voor Inagro
AC000151: Patrimoniale verwerving voor Inagro

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000149: Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
AC000149: Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.400.000,00
1.400.000,00

In MJP

Nog te realiseren

40.500,00
40.500,00

40.500,00
40.500,00

In MJP

Nog te realiseren

97.790,00
97.790,00

97.790,00
97.790,00

In MJP

Nog te realiseren

1.090.300,50
1.090.300,50

1.090.300,50
1.090.300,50

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

1.400.000,00
1.400.000,00

Totaal

434.764,54
434.764,54

434.764,54
434.764,54

Totaal

97.790,00
97.790,00

97.790,00
97.790,00

190.788,00
190.788,00

190.788,00
190.788,00

Totaal

1.107.508,49
1.107.508,49

1.107.508,49
1.107.508,49

Totaal

59

5.669.977,90
5.669.977,90

2.521.294,23
2.521.294,23

0,00

0,00
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000163: Fietsontsluiting bedrijventerreinen
AC000163: Fietsontsluiting bedrijventerreinen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

265.373,25
265.373,25
265.373,25
257.387,04
7.986,21

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000162: Uitvoeren van technisch ondersteunend onderzoek
AC000162: Uitvoeren van technisch ondersteunend onderzoek

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

10.377,30

5.669.977,90

0,00

4. Andere financiële vaste activa

B. Investeringen in materiële vaste activa

5.680.355,20
10.377,30

In MJP
0,00
0,00

I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

740.000,00
740.000,00

740.000,00
740.000,00

In MJP

Nog te realiseren

962.352,04
962.352,04
0,00

962.352,04
962.352,04

In MJP

Nog te realiseren

14.004.705,01
14.004.705,01

28.004.108,56
28.004.108,56

28.004.108,56

0,00

28.004.108,56
0,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000161: vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten (inclusief inhaalbeweging)
AC000161: vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten (inclusief inhaalbeweging)

PRIO IP-AC000158: Winvormprojecten en inspirerende voorbeelden van ruimtelijke projecten
AC000158: Winvormprojecten en inspirerende voorbeelden van ruimtelijke projecten

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2021

740.000,00
740.000,00

740.000,00
740.000,00

Totaal

1.227.725,29
1.219.739,08
7.986,21

1.227.725,29
1.227.725,29

Totaal

16.525.999,24
16.525.999,24

33.674.086,46
33.674.086,46

33.674.086,46

10.377,30

33.684.463,76
10.377,30

Totaal

60

Voor MJP
1.098.914,32
1.098.914,32
1.098.914,32
1.098.914,32

461.666,35
461.666,35

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

In MJP

Nog te realiseren

1.237.200,00
1.237.200,00

2.822.629,30
2.822.629,30

2.822.629,30
2.822.629,30

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

130.242,30
130.242,30

Voor MJP
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II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
b. Wegen en andere infrastructuur

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

2.976.272,41
2.976.272,41
2.976.272,41
2.976.272,41

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

119.611,79
119.611,79

In MJP

PRIO IP-AC000169: Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden
AC000169: Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

545.500,00
545.500,00

10.642.566,79
10.642.566,79

10.642.566,79
10.642.566,79

In MJP

Nog te realiseren

87.922,21
87.922,21

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

PRIO IP-AC000167: Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie
AC000167: Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
b. Wegen en andere infrastructuur

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000165: Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
AC000165: Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000164: Realiseren van fietssnelwegen
AC000164: Realiseren van fietssnelwegen

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2021

545.500,00
545.500,00

13.618.839,20
13.618.839,20

13.618.839,20
13.618.839,20

Totaal

337.776,30
337.776,30

Totaal

300.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

Totaal

1.698.866,35
1.698.866,35

3.921.543,62
3.921.543,62

3.921.543,62
3.921.543,62

Totaal

61

Voor MJP
0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

174.762,50
174.762,50

In MJP

Nog te realiseren

962.622,15
962.622,15
962.622,15
962.622,15

511.850,42
511.850,42

581.753,89
581.753,89

0,00

In MJP

581.753,89
581.753,89

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

9.308,63
9.308,63

17.869,48
17.869,48

17.869,48
17.869,48

In MJP

Nog te realiseren

344.745,92
344.745,92

Voor MJP
98.491,71
98.491,71

In MJP

Voor MJP
0,00
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2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

1.624.461,46
1.624.461,46
1.624.461,46
1.624.461,46

4.482,59
4.482,59
4.482,59
4.482,59

1.550.960,30
1.550.960,30

0,00
0,00
0,00

In MJP

1.550.960,30
1.550.960,30

Voor MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.431.850,00
1.431.850,00

1.431.850,00
1.431.850,00

In MJP

Nog te realiseren

29.747,00
29.747,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000175: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbuffering én waterbevoorrading
AC000175: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbuffering én waterbevoorrading

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000173: Uitvoeren van het Interreg V-project Ecosystem (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
AC000173: Uitvoeren van het Interreg V-project Ecosystem (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
b. Wegen en andere infrastructuur

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000172: Uitvoeren van het Interreg V-project Lyse (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
AC000172: Uitvoeren van het Interreg V-project Lyse (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000171: Uitvoeren van het Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
AC000171: Uitvoeren van het Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2021

4.482,59
4.482,59

4.482,59
4.482,59

4.607.271,76
4.607.271,76

4.607.271,76
4.607.271,76

Totaal

472.984,63
472.984,63

Totaal

521.159,05
521.159,05

1.562.245,52
1.562.245,52

1.562.245,52
1.562.245,52

Totaal

174.762,50
174.762,50

Totaal

62

Voor MJP
0,00

22.867,49
22.867,49

In MJP

0,00
0,00
0,00
0,00

1.184.867,12
1.184.867,12

In MJP

1.184.867,12
1.184.867,12

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

29.019,59
29.019,59
29.019,59
0,00
29.019,59

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000191: Ondersteuning werking Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
AC000191: Ondersteuning werking Stadlandschap 't West-Vlaams Hart

2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.111.900,00
1.111.900,00

1.111.900,00
1.111.900,00

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

6.000,00
6.000,00
0,00

6.000,00
6.000,00

In MJP

Nog te realiseren

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000185: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede
AC000185: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000184: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
AC000184: Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000182: Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)
AC000182: Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2021

35.019,59
6.000,00
29.019,59

35.019,59
35.019,59

Totaal

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Totaal

2.296.767,12
2.296.767,12

2.296.767,12
2.296.767,12

Totaal

22.867,49
22.867,49

Totaal

63

1.644.202,77
1.644.202,77

Voor MJP
472.220,14
472.220,14

In MJP

Voor MJP
0,00

137.779,86
137.779,86

In MJP

Nog te realiseren
Na MJP
0,00

0,00
0,00

0,00

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

548.664,13
548.664,13

Voor MJP
574.149,08
574.149,08

In MJP
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I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

Voor MJP
0,00

5.186,29
5.186,29

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000205: Garanderen van de vlotte werking van de dienst Vergunningen
AC000205: Garanderen van de vlotte werking van de dienst Vergunningen

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

PRIO IP-AC000202: Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
AC000202: Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

0,00

0,00

4. Andere financiële vaste activa
0,00

0,00
0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

In MJP
0,00
0,00

Nog te realiseren

1.127.467,57
1.127.467,57

In MJP

Nog te realiseren

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00
15.000.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

PRIO IP-AC000199: Ontwikkelen, implementeren en stimuleren van instrumenten en methodieken, ter versterking van wonen
AC000199: Ontwikkelen, implementeren en stimuleren van instrumenten en methodieken, ter versterking van wonen

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000197: Infrastructuursubsidie ter versterking van kwaliteit en aanbod van de private huurmarkt
AC000197: Infrastructuursubsidie ter versterking van kwaliteit en aanbod van de private huurmarkt

Totaal

2021

5.186,29
5.186,29

2.250.280,78
2.250.280,78

Totaal

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00
15.000.000,00

Totaal

2.254.202,77
2.254.202,77

Totaal

64

Voor MJP
0,00

330.142,19
330.142,19

In MJP

Voor MJP
0,00

780.580,00
780.580,00

In MJP

Nog te realiseren

0,00

In MJP

Voor MJP
7.400,12
7.400,12
7.400,12
7.400,12

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

In MJP

Nog te realiseren

257.330,70
257.330,70

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP
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I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

24.000,00
24.000,00

In MJP

Nog te realiseren
Na MJP

PRIO IP-AC000240: Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek
AC000240: Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000230: Patrimoniumbeheer Filiaal III
AC000230: Patrimoniumbeheer Filiaal III

I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000224: Overzicht beheren van kennis en expertise en dat beschikbaar stellen aan doelgroepen
AC000224: Overzicht beheren van kennis en expertise en dat beschikbaar stellen aan doelgroepen

I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000221: Afgestemd beheren van data en informatie
AC000221: Afgestemd beheren van data en informatie

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2021

24.000,00
24.000,00

Totaal

27.400,12
27.400,12

27.400,12
27.400,12

Totaal

257.330,70
257.330,70

Totaal

1.110.722,19
1.110.722,19

Totaal

65

Voor MJP
5.130,46
5.130,46
5.130,46
5.130,46

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

96.625,88
96.625,88
96.625,88
96.625,88

63.499,93
63.499,93

0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
87.343,54
87.343,54

0,00

8.548,65

95.892,19
87.343,54

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

1.319.391,94
1.319.391,94
1.319.391,94
1.319.391,94

411.546,33
411.546,33

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.453,67
3.453,67

38.262,22
38.262,22

38.262,22
38.262,22

In MJP

Nog te realiseren

0,00

138.897,65
138.897,65

138.897,65
138.897,65

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000256: Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus
AC000256: Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000251: Uitbouwen van Acasus
AC000251: Uitbouwen van Acasus

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000250: Coördineren van de uitvoering van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC)
AC000250: Coördineren van de uitvoering van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC)

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000243: Ontwikkelen en ondersteunen van een NME-aanbod specifiek voor Midden-West-Vlaanderen
AC000243: Ontwikkelen en ondersteunen van een NME-aanbod specifiek voor Midden-West-Vlaanderen

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

415.000,00
415.000,00

1.357.654,16
1.357.654,16

1.357.654,16
1.357.654,16

Totaal

8.548,65

226.241,19
226.241,19

234.789,84
226.241,19

Totaal

63.499,93
63.499,93

96.625,88
96.625,88

96.625,88
96.625,88

Totaal

25.130,46
25.130,46

25.130,46
25.130,46

Totaal

66

Voor MJP
112.557,04
112.557,04
112.557,04
112.557,04

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
2.729,86
2.729,86
2.729,86
2.729,86

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

0,00
0,00

Nog te realiseren

1.037.337,26
1.037.337,26

1.037.337,26
1.037.337,26

In MJP

Nog te realiseren
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

Voor MJP

3.570.000,00
3.570.000,00
3.570.000,00
3.570.000,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

805.434,34
805.434,34

In MJP

Reeds gerealiseerd

1.071.519,11
1.071.519,11

Voor MJP

PRIO IP-AC000273: Facilitaire DV voor de veiligheidsdiensten
AC000273: Facilitaire DV voor de veiligheidsdiensten

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

0,00
0,00

Nog te realiseren

2.899.907,02
2.899.907,02

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000270: Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
AC000270: Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000268: Garanderen van de vlotte werking van de dienst Mobiliteit
AC000268: Garanderen van de vlotte werking van de dienst Mobiliteit

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000262: Technisch onderbouwen van het mobiliteitsbeleid
AC000262: Technisch onderbouwen van het mobiliteitsbeleid

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Na MJP
0,00

0,00
0,00

10.119.728,76
10.119.728,76

Na MJP

Na MJP

Na MJP

2.729,86
2.729,86

2.729,86
2.729,86

2021

3.570.000,00
3.570.000,00

3.570.000,00
3.570.000,00

Totaal

14.896.589,23
14.896.589,23

Totaal

Totaal

1.149.894,30
1.149.894,30

1.149.894,30
1.149.894,30

Totaal

67

17.276,62
17.276,62

0,00

Voor MJP
38.848,56
38.848,56
38.848,56
38.848,56

0,00

In MJP
0,00
0,00

0,00

17.276,62
17.276,62

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

47.706,11
47.706,11

47.706,11
47.706,11

In MJP

Nog te realiseren

157.600,00

0,00
0,00

157.600,00
0,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Voor MJP
0,00

1.346.587,06
1.346.587,06

In MJP

Voor MJP
0,00

4.596.418,35
4.596.418,35

In MJP

Nog te realiseren
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I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP
0,00

1.118.379,62
1.118.379,62

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

537.782,79
537.782,79

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000300: Strategisch inzetten van het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten
AC000300: Strategisch inzetten van het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

Na MJP

Na MJP

PRIO IP-AC000297: Beheren en toepassen provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden.
AC000297: Beheren en toepassen provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden.

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000283: Patrimoniumbeheer Wereldhuis
AC000283: Patrimoniumbeheer Wereldhuis

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000282: Facilitaire DV voor het Wereldhuis
AC000282: Facilitaire DV voor het Wereldhuis

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

1.656.162,41
1.656.162,41

Totaal

5.943.005,41
5.943.005,41

Totaal

86.554,67
86.554,67

86.554,67
86.554,67

Totaal

157.600,00

17.276,62
17.276,62

174.876,62
17.276,62

Totaal

68

Voor MJP
315.357,31
315.357,31
315.357,31
315.357,31

5.428,90
5.428,90
5.428,90
5.428,90

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

53.952,74
53.952,74
53.952,74
53.952,74

46.977,60
46.977,60
46.977,60
46.977,60

0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

24.532,12
24.532,12
24.532,12
24.532,12

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000311: Schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
AC000311: Schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling

2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000310: Beheer en exploitatie wagenpark incl. vervoersopdrachten
AC000310: Beheer en exploitatie wagenpark incl. vervoersopdrachten

2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000309: Aanbieden van logistieke ondersteuning
AC000309: Aanbieden van logistieke ondersteuning

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

In MJP

Nog te realiseren

31.000,00
31.000,00

31.000,00
31.000,00

392.600,00
392.600,00

392.600,00
392.600,00

In MJP

Nog te realiseren

0,00
0,00

0,00
0,00

624.251,11
624.251,11

624.251,11
624.251,11

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

54.532,12
54.532,12

54.532,12
54.532,12

Totaal

77.977,60
77.977,60

77.977,60
77.977,60

446.552,74
446.552,74

446.552,74
446.552,74

Totaal

5.428,90
5.428,90

5.428,90
5.428,90

939.608,42
939.608,42

939.608,42
939.608,42

Totaal

69

Voor MJP
12.564,86
12.564,86

0,00

88.843,05

101.407,91
12.564,86

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP
0,00

0,00
0,00

20.000,00

44.700,00
44.700,00

64.700,00
44.700,00

In MJP

Nog te realiseren

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00
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D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000317: Uitvoeren engagementen vzw Unie-K
AC000317: Uitvoeren engagementen vzw Unie-K

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

3.009.015,64
0,00
0,00
0,00

3.009.015,64

0,00

2.880.773,46

In MJP

2.880.773,46
0,00

Voor MJP

2.630.187,88
2.630.187,88

In MJP

Reeds gerealiseerd

7.004.476,60
7.004.476,60

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000316: Uitvoeren engagementen infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
AC000316: Uitvoeren engagementen infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4.641.031,28

133.082,10
133.082,10

4.774.113,38
133.082,10

In MJP

Nog te realiseren

703.186,48
703.186,48

In MJP

Nog te realiseren

7.000.000,00
7.000.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000314: Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten en gerechtelijk contentieux
AC000314: Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten en gerechtelijk contentieux

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000312: Exploiteren van de uitleendienst
AC000312: Exploiteren van de uitleendienst

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

10.272.373,03

0,00

10.272.373,03
0,00

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

2021

20.803.193,41

133.082,10
133.082,10

20.936.275,51
133.082,10

Totaal

10.337.850,96
10.337.850,96

Totaal

7.000.000,00
7.000.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

Totaal

108.843,05

57.264,86
57.264,86

166.107,91
57.264,86

Totaal

70
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I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

PRIO IP-AC000323: Orthodoxe kerkfabrieken
AC000323: Orthodoxe kerkfabrieken

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

PRIO IP-AC000322: Islamitische Geloofsgemeenschappen
AC000322: Islamitische Geloofsgemeenschappen

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

PRIO IP-AC000319: Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
AC000319: Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000318: Vlotte werking dienst COOP
AC000318: Vlotte werking dienst COOP

8.016,13
8.016,13
8.016,13
8.016,13

0,00

In MJP
0,00
0,00

479.354,51
479.354,51

Voor MJP

29.742,32
29.742,32

In MJP

34.411,58
34.411,58

In MJP

Reeds gerealiseerd

26.791,46
26.791,46

Voor MJP

56.193,90
56.193,90

In MJP

Reeds gerealiseerd

281.162,45
281.162,45

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

176.925,00
176.925,00

In MJP

Nog te realiseren

46.000,00
46.000,00

In MJP

Nog te realiseren

160.000,00
160.000,00

In MJP

Nog te realiseren

132.950,00
132.950,00

132.950,00
132.950,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2021

686.021,83
686.021,83

Totaal

107.203,04
107.203,04

Totaal

497.356,35
497.356,35

Totaal

140.966,13
140.966,13

140.966,13
140.966,13

Totaal

71
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II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000326: Patrimoniumbeheer Grootseminarie
AC000326: Patrimoniumbeheer Grootseminarie

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000325: Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
AC000325: Patrimoniumbeheer Bisschopshuis

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1.118.697,84
0,00
1.118.697,84

323.856,86
323.856,86

3.688.538,12
1.844.269,06
1.844.269,06

376.766,30
376.766,30

93.682,05
93.682,05

40.000,00
9.873,41
9.873,41

253.523,19
253.523,19

30.000,00
0,00

1.341.672,00
1.301.672,00
1.301.672,00
0,00
1.301.672,00

40.000,00
898.255,91
898.255,91

5.663.086,20
2.831.543,10
2.831.543,10

60.000,00
327.303,49
327.303,49

In MJP

5.723.086,20
5.663.086,20

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

133.682,05
93.682,05

In MJP

283.523,19
253.523,19

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

1.118.697,84
1.118.697,84

In MJP

3.688.538,12
3.688.538,12

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000324: Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
AC000324: Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

944.223,99
944.223,99

80.000,00

857.691,21
0,00
857.691,21

937.691,21
857.691,21

In MJP

Nog te realiseren

9.970,33
9.970,33

80.000,00

591.153,00
591.153,00

671.153,00
591.153,00

In MJP

Nog te realiseren

812.570,31
812.570,31

2.002.265,32
0,00
2.002.265,32

2.002.265,32
2.002.265,32

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2021

2.169.783,39
2.169.783,39

180.000,00

7.822.449,41
2.831.543,10
4.990.906,31

8.002.449,41
7.822.449,41

Totaal

19.843,74
19.843,74

150.000,00

938.358,24
938.358,24

1.088.358,24
938.358,24

Totaal

1.513.193,47
1.513.193,47

6.809.501,28
1.844.269,06
4.965.232,22

6.809.501,28
6.809.501,28

Totaal

72

Voor MJP
34.565,03
34.565,03
34.565,03
34.565,03

0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000330: Patrimoniumbeheer PH Boeverbos
AC000330: Patrimoniumbeheer PH Boeverbos

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

23.451,39
20.159,06
3.292,33

0,00

93.734,93
93.734,93
93.734,93
91.998,58
1.736,35

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

3.174.820,83
3.174.820,83
3.174.820,83
3.174.820,83

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

23.451,39
23.451,39

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

PRIO IP-AC000329: Facilitaire DV voor de provinciehuizen
AC000329: Facilitaire DV voor de provinciehuizen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

PRIO IP-AC000328: Groot onderhoud en herstel kerkelijke gebouwen
AC000328: Groot onderhoud en herstel kerkelijke gebouwen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
e. Erfgoed

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

PRIO IP-AC000327: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het Grootseminarie
AC000327: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het Grootseminarie

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2.142.110,27
2.142.110,27

2.142.110,27
2.142.110,27

In MJP

Nog te realiseren

190.038,65
155.600,00
34.438,65

190.038,65
190.038,65

In MJP

Nog te realiseren

90.600,00
90.600,00
0,00

90.600,00
90.600,00

In MJP

Nog te realiseren

755.434,97
755.434,97

755.434,97
755.434,97

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

5.316.931,10
5.316.931,10

5.316.931,10
5.316.931,10

Totaal

283.773,58
247.598,58
36.175,00

283.773,58
283.773,58

Totaal

114.051,39
110.759,06
3.292,33

114.051,39
114.051,39

Totaal

790.000,00
790.000,00

790.000,00
790.000,00

Totaal

73

54.616,15
54.616,15
54.616,15
54.616,15

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000334: Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe
AC000334: Patrimoniumbeheer kasteel ’t Hooghe

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

53.427,73
53.427,73
53.427,73
53.427,73

0,00
0,00

0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

130.023,17
130.023,17
130.023,17
130.023,17

88.788,21
88.788,21

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000333: Patrimoniumbeheer PH Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
AC000333: Patrimoniumbeheer PH Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000332: Patrimoniumbeheer Filiaal II
AC000332: Patrimoniumbeheer Filiaal II

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000331: Patrimoniumbeheer Filiaal I
AC000331: Patrimoniumbeheer Filiaal I

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

862.980,47
862.980,47

492.244,07
492.244,07

492.244,07
492.244,07

In MJP

Nog te realiseren

210.000,00
210.000,00

806.864,87
806.864,87

806.864,87
806.864,87

In MJP

Nog te realiseren

46.800,00
46.800,00

46.800,00
46.800,00

In MJP

Nog te realiseren

56.000,00
56.000,00

56.000,00
56.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

951.768,68
951.768,68

622.267,24
622.267,24

622.267,24
622.267,24

Totaal

210.000,00
210.000,00

860.292,60
860.292,60

860.292,60
860.292,60

Totaal

46.800,00
46.800,00

46.800,00
46.800,00

Totaal

110.616,15
110.616,15

110.616,15
110.616,15

Totaal

74
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I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

PRIO IP-AC000341: Servicemanagement
AC000341: Servicemanagement

PRIO IP-AC000340: Organisatieontwikkeling
AC000340: Organisatieontwikkeling

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000339: Vlotte werking dienst Gebouwen
AC000339: Vlotte werking dienst Gebouwen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000336: Patrimoniumbeheer PH Potyze
AC000336: Patrimoniumbeheer PH Potyze

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

1.916,79
1.916,79
1.916,79
1.916,79

0,00

In MJP
0,00
0,00

23.042,70
23.042,70
23.042,70
23.042,70

0,00

In MJP
0,00
0,00

3.668,37
3.668,37
3.668,37
3.668,37

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

407.023,45
407.023,45

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000335: Patrimoniumbeheer PH Westhoek (Esenkasteel)
AC000335: Patrimoniumbeheer PH Westhoek (Esenkasteel)

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

915.380,00
915.380,00

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

31.500,00
31.500,00

31.500,00
31.500,00

In MJP

Nog te realiseren

65.583,21
65.583,21

65.583,21
65.583,21

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

3.668,37
3.668,37

3.668,37
3.668,37

2021

1.322.403,45
1.322.403,45

Totaal

Totaal

54.542,70
54.542,70

54.542,70
54.542,70

Totaal

67.500,00
67.500,00

67.500,00
67.500,00

Totaal

75

Voor MJP
1.451.567,20
1.451.567,20

0,00

Voor MJP
138.437,39
138.437,39
138.437,39
138.437,39

0,00
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2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
8.995,83
8.995,83
8.995,83
8.995,83

22.065,11
22.065,11
22.065,11
22.065,11

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000348: Facilitaire DV voor politieke organen & kabinetten
AC000348: Facilitaire DV voor politieke organen & kabinetten

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

774.603,21

2.226.170,41
1.451.567,20

0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000343: Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk & connectiviteit
AC000343: Glasvezelnetwerk & connectiviteit

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000342: ICT-beheer
AC000342: ICT-beheer

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

19.500,00
19.500,00

19.500,00
19.500,00

90.005,00
90.005,00

90.005,00
90.005,00

In MJP

Nog te realiseren

84.093,51
84.093,51

84.093,51
84.093,51

In MJP

Nog te realiseren

2.383.848,87

3.020.546,18
3.020.546,18

5.404.395,05
3.020.546,18

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

41.565,11
41.565,11

41.565,11
41.565,11

99.000,83
99.000,83

99.000,83
99.000,83

Totaal

222.530,90
222.530,90

222.530,90
222.530,90

Totaal

3.158.452,08

4.472.113,38
4.472.113,38

7.630.565,46
4.472.113,38

Totaal

76

15.735,02
0,00
0,00
0,00

15.735,02

0,00

7.650,00

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP
0,00
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I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Voor MJP
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
0,00
0,00

120.000,00
120.000,00

In MJP

PRIO IP-AC000366: Geïntegreerde visievorming 'Landschapspark Bulskampveld'
AC000366: Geïntegreerde visievorming 'Landschapspark Bulskampveld'

I. UITGAVEN
D. Toegestane investeringssubsidies

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000365: Geïntegreerde visievorming 'grensoverschrijdende Zwinstreek'
AC000365: Geïntegreerde visievorming 'grensoverschrijdende Zwinstreek'

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP

7.650,00
0,00

Voor MJP

PRIO IP-AC000359: Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
AC000359: Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"

D. Toegestane investeringssubsidies

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

PRIO IP-AC000358: Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij
AC000358: Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.148,00
20.148,00

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

37.500,00
37.500,00

37.500,00
37.500,00

In MJP

Nog te realiseren

150.164,98

100.000,00
100.000,00

250.164,98
100.000,00

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

20.148,00
20.148,00

Totaal

120.000,00
120.000,00

Totaal

37.500,00
37.500,00

37.500,00
37.500,00

Totaal

173.550,00

100.000,00
100.000,00

273.550,00
100.000,00

Totaal

77

421.162,00
421.162,00
421.162,00
421.162,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

1.776,04
1.776,04
1.776,04
1.776,04

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
13.748,99
13.748,99
13.748,99
13.748,99

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

45.000,00
45.000,00

45.000,00
45.000,00

In MJP

Nog te realiseren

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren
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4. Andere financiële vaste activa

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa

4. Andere financiële vaste activa

I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa

43.197,61

3.100,00
3.100,00

83.072,18

0,00
0,00

3.100,00

43.197,61
43.197,61

In MJP

83.072,18
83.072,18

Voor MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

44.707,60

44.707,60
44.707,60

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000395: Budgettaire registraties i.f.v. een correcte jaarrekening (waarborgen, niet-aftrekbare BTW, e.d.)
AC000395: Budgettaire registraties i.f.v. een correcte jaarrekening (waarborgen, niet-aftrekbare BTW, e.d.)

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000394: Patrimoniumbeheer Archiefgebouw
AC000394: Patrimoniumbeheer Archiefgebouw

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000393: Facilitaire DV voor archief
AC000393: Facilitaire DV voor archief

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000379: Uitvoeren van het Europees project Qualicanes (Interreg V FWVL)
AC000379: Uitvoeren van het Europees project Qualicanes (Interreg V FWVL)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.637,64

6.637,64
6.637,64

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

2021

3.100,00

3.100,00
3.100,00

177.615,03

177.615,03
177.615,03

Totaal

58.748,99
58.748,99

58.748,99
58.748,99

Totaal

21.776,04
21.776,04

21.776,04
21.776,04

Totaal

421.162,00
421.162,00

421.162,00
421.162,00

Totaal

78
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I. UITGAVEN
C. Investeringen in immateriële vaste activa

PRIO IP-AC000418: Facilitaire DV voor personeelsdienst
AC000418: Facilitaire DV voor personeelsdienst

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

6.254,67
6.254,67

0,00

Voor MJP

9.233,00
9.233,00
9.233,00
9.233,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

265.419,83
265.419,83

In MJP

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

5.818,60
5.818,60

0,00

10.097,30

15.915,90
5.818,60

In MJP
0,00
0,00

0,00

6.254,67
6.254,67

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000415: Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
AC000415: Beheer en exploitatie personeelsrestaurant

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000406: Facilitaire DV voor communicatie
AC000406: Facilitaire DV voor communicatie

C. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000405: Beheer en exploitatie grafische cel
AC000405: Beheer en exploitatie grafische cel

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

576.000,00
576.000,00

In MJP

Nog te realiseren

109.500,00
109.500,00

109.500,00
109.500,00

In MJP

Nog te realiseren

678.100,00

0,00
0,00

678.100,00
0,00

In MJP

Nog te realiseren

13.720,00

192.642,82
192.642,82

206.362,82
192.642,82

In MJP

Nog te realiseren

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2021

841.419,83
841.419,83

Totaal

118.733,00
118.733,00

118.733,00
118.733,00

Totaal

688.197,30

5.818,60
5.818,60

694.015,90
5.818,60

Totaal

13.720,00

198.897,49
198.897,49

212.617,49
198.897,49

Totaal
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2.075,00
2.075,00
2.075,00
2.075,00

0,00

Voor MJP
24.358,45
24.358,45
24.358,45
24.358,45

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
14.042,66
14.042,66
14.042,66
14.042,66

0,00
0,00
0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

Voor MJP

Voor MJP

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
b. Wegen en andere infrastructuur

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Voor MJP

2.438.487,44
2.438.487,44
2.438.487,44
2.438.487,44

551.988,20
551.988,20

0,00
0,00
0,00

0,00

In MJP

Reeds gerealiseerd
Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29.400,80
29.400,80

In MJP

Nog te realiseren

In MJP

Nog te realiseren

402.981,55
402.981,55

402.981,55
402.981,55

In MJP

Nog te realiseren

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

In MJP

Nog te realiseren

PRIO IP-AC000519: Interreg V- project Mageteaux: bouwen pompstation op de Speievaart te Veurne
AC000519: Interreg V- project Mageteaux: bouwen pompstation op de Speievaart te Veurne

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

Reeds gerealiseerd

Voor MJP

PRIO IP-AC000448: Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer
AC000448: Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

PRIO IP-AC000445: Patrimoniumbeheer Fort van Beieren
AC000445: Patrimoniumbeheer Fort van Beieren

2. Andere materiële vaste activa
b. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000442: Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
AC000442: Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen

Na MJP

Na MJP

Na MJP

Na MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

8.075,00
8.075,00

8.075,00
8.075,00

2021

581.389,00
581.389,00

2.438.487,44
2.438.487,44

2.438.487,44
2.438.487,44

Totaal

14.042,66
14.042,66

14.042,66
14.042,66

Totaal

427.340,00
427.340,00

427.340,00
427.340,00

Totaal

Totaal
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Voor MJP
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP
0,00

0,00
0,00

In MJP
0,00
0,00

0,00
0,00

Nog te realiseren
Na MJP

Voor MJP
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

In MJP
0,00
0,00

Voor MJP

0,00

0,00

0,00
0,00

480.000,00
480.000,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

In MJP

Nog te realiseren
Na MJP

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

PRIO IP-AC000535: Facilitaire DV voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer
AC000535: Facilitaire DV voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000528: Uitvoering project ReSourced binnen het Europees programma Urban Innovative Actions op site Transfo
AC000528: Uitvoering project ReSourced binnen het Europees programma Urban Innovative Actions op site Transfo

2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

II. ONTVANGSTEN
B. Verkoop van materiële vaste activa

Reeds gerealiseerd

PRIO IP-AC000522: Patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed
AC000522: Patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2021

480.000,00
480.000,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00
600.000,00

Totaal

Totaal
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JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Investeringsproject

Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 125609 Alg. 202108150409

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

2021
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
T4: Evolutie van de financiële schulden
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84

-12.272.874,32

-13.074.982,91

12.272.874,32

Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

105.508.296,31

13.074.982,91

97.020.924,53

12.224.982,91
-12.224.982,91

12.573.868,90
-13.423.868,90

12.272.874,32

1.212.354,69 (*)

19.500.000,00

12.000.000,00

12.224.982,91

84.795.941,62

93.235.421,99

2021
85.870.924,53

84.795.941,62

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 125231
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 74161 Alg. 202008142408
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 125609 Alg. 202108150409

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Totaal financiële schulden

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Aflossingen
3. Overboekingen

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Nieuwe leningen
4. Overboekingen
5. Andere mutaties

A. Financiële schulden op lange termijn

2020

112.260.421,99

13.691.314,00

-12.747.874,32

12.272.874,32

13.216.314,00

-13.691.314,00

19.500.000,00

93.235.421,99

99.044.107,99

2022

118.069.107,99

13.966.314,00

-13.691.314,00

13.216.314,00

13.491.314,00

-13.966.314,00

19.500.000,00

99.044.107,99

104.577.793,99

2023

123.602.793,99

13.511.314,00

-13.966.314,00

13.491.314,00

13.036.314,00

-13.511.314,00

19.500.000,00

104.577.793,99

110.566.479,99

2024

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financiële schulden op 31 december

Provinciegriffier: Geert Anthierens

West-Vlaanderen (0207.725.696)

Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 Provincie

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

129.591.479,99

14.386.314,00

-13.511.314,00

13.036.314,00

13.911.314,00

-14.386.314,00

19.500.000,00

110.566.479,99

115.680.165,99

2025

2021

Toelichting bij de jaarrekening 2021:
T5: Toelichting bij de balans
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0,00
0,00
0,00

3. Andere materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen

Provincie West-Vlaanderen

1.119.004,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten

D. Immateriële vaste activa

239.066.920,40
239.066.920,40
207.736.558,33
18.689.736,68
3.184.045,69
1.856.796,13
4.419.639,74
3.180.143,83

41.709.001,76
15.333.340,21
0,00
0,00
26.375.661,55

Boekwaarde op 1/1

C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed

B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa

Mutatiestaat van de vaste activa
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892.825,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.374.174,56
26.374.174,56
21.226.755,19
2.735.825,47
1.141.249,95
429.519,62
0,00
840.824,33

17.306,41
0,00
0,00
0,00
17.306,41

Aankopen

Toelichting bij de balans 2021

0,00

-504.129,65
-390.577,00
-113.552,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.003.554,81
-1.003.554,81
-257.444,71
0,00
-490.616,76
-255.493,34
0,00
0,00

-2.300,00
0,00
0,00
0,00
-2.300,00

Verkopen

T5 - Toelichting bij de balans

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

504.129,65
390.577,00
113.552,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8.890.917,49
-8.890.917,49
-8.570.241,20
0,00
92.358,10
0,00
1.212.354,69
-1.625.389,08

Overboeking

0,00
0,00
0,00

0,00

125,29
0,00
0,00
0,00
125,29

Herwaardering

-1.115.478,05

0,00
0,00
0,00

-13.766.086,19
-13.766.086,19
-11.956.941,30
-817.795,58
-806.074,59
-589.284,08
-367.157,81
771.167,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Afschrijving en
waardevermindering
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10.777,30

Andere mutaties

896.351,15

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

241.780.536,47
241.780.536,47
208.178.686,31
20.607.766,57
3.120.962,39
1.441.538,33
5.264.836,62
3.166.746,25

41.734.910,76
15.333.340,21
0,00
0,00
26.401.570,55

Boekwaarde op 31/12

87

Provincie West-Vlaanderen

Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen
Provincie West-Vlaanderen
Totaal
B. Gecumuleerd overschot of tekort
Provincie West-Vlaanderen
Totaal
C. Herwaarderingsreserves
Provincie West-Vlaanderen
Totaal
D. Overig nettoactief
Provincie West-Vlaanderen
Totaal
Totaal nettoactief
Provincie West-Vlaanderen
Totaal
Boekwaarde op 1/1
20.505.919,02
20.505.919,02
Boekwaarde op 1/1
137.084.087,93
137.084.087,93
Boekwaarde op 1/1
7.118.042,23
7.118.042,23
Boekwaarde op 1/1
150.735.380,86
150.735.380,86
Boekwaarde op 1/1
315.443.430,04
315.443.430,04

Toelichting bij de balans 2021

3.474.773,07
3.474.773,07
Overschot of tekort van het boekjaar
2.961.719,80
2.961.719,80
Toevoeging
125,29
125,29
Wijziging kapitaal
0,00
0,00

Toevoeging

0,00

-3.626.682,22
-3.626.682,22
Tussenkomst gemeente aan OCMW
0,00
0,00
Terugneming

Verrekening

Andere mutaties
0,00
0,00
Andere mutaties
0,00
0,00
Andere mutaties
0,00
0,00
Andere mutaties
0,00
0,00
Mutatie
2.809.935,94
2.809.935,94

Boekwaarde op 31/12
20.354.009,87
20.354.009,87
Boekwaarde op 31/12
140.045.807,73
140.045.807,73
Boekwaarde op 31/12
7.118.167,52
7.118.167,52
Boekwaarde op 31/12
150.735.380,86
150.735.380,86
Boekwaarde op 31/12
318.253.365,98
318.253.365,98
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Overzicht van de financiële risico’s
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Risico : Schuldbeheer
1.1.

Bijkomend in 2021

Op 24 oktober 2019 werd door de provincieraad een algemeen kader voor leningen en
beleggingen (binnen de organisatiebeheersing) goedgekeurd.
In de loop van 2021 werd ter waarde van 19,5 miljoen aan bijkomende leningen aangegaan in
2 percelen:
- een lening van € 12 miljoen bij ING aan vaste rentevoet van 0,916% op 20 jaar.
- een lening van € 7,5 miljoen bij ING aan vaste rentevoet van 0,498% op 10 jaar.
Met deze bijkomende leningen is de schuldratio eind 2021 gelijk aan hetgeen iets gestegen ten
opzichte van de voorgaande jaren:

Schuldsaldo bij financiële instellingen:

€ 104.227.060 =

Exploitatieontvangsten 2021

0,61

€ 171.688.761

O

1.2.

Overzicht geheel

De totale openstaande schuld bij financiële instellingen van de provincie West-Vlaanderen op
31.12.2021 is gelijk aan € 104.227.060,32.
De gemiddelde rentevoet over alle leningen is 1,34 % (2020: 1,55 %). De gemiddelde
resterende duur is 11,5 jaar. Op heden gebeurt de volledige lange termijnfinanciering van de
provincie uitsluitend via klassieke leningen.
Hierbij stelt zich weinig tot geen rente- of herfinancieringsrisico.

Onderstaand wordt gerapporteerd m.b.t. de totale uitstaande leningsschuld bij financiële
instellingen …
1.2.1. … volgens het type krediet
Tachtig procent van de huidige lopende kredieten zijn aan vaste intrestvoeten waarvan 10 %
op bepaalde momenten kunnen herzien worden. Eén vijfde is aan variabele intrestvoeten.
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Waarvan
Resterende looptijd leningen

Schuldsaldo

< 1 jaar
< 5 jaar
< 10 jaar
< 15 jaar
< 20 jaar

€ 12.255.560
€ 41.436.000
€ 30.545.500
€ 13.900.000
€ 6.090.000

1.2.2. … volgens de kredietverlener
De huidige uitstaande schuldportefeuille is verdeeld over drie banken met een bijna identiek
aandeel per bank.

Resterend Schuldsaldo per kredietverstrekker
Belfius
32%

ING
34%

BNP PARIBAS
FORTIS
34%
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1.3.

Evolutie in de tijd

Wanneer deze schuld ter waarde van 104.227.060,32 in de tijd wordt geplaatst zien we in
onderstaande grafiek dat deze constant blijft in de periode van de laatste jaren met een lichte
toename in het laatste kalenderjaar.
120.000.000
100.000.000

96.934.729

95.478.277

80.000.000

104.227.060

98.341.284

95.374.921

60.000.000
40.000.000
20.000.000
-

2017

2018

2019

2020

2021

Uiteraard kan bovenstaande evolutie een potentieel risico voor de dagelijkse beleidsvoering
inhouden.
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RISICO : THESAURIEBEHEER
2.1.

Beschikbare middelen

2.1.1. Overzicht
Op 31 december 2021 is de thesaurietoestand van alle rekeningen en beleggingen gelijk aan
€ 133.721.310,64.
Onderstaande grafieken geven de procentuele verdeling weer, enerzijds per type/soort
rekeningen/beleggingen en anderzijds per kredietinstelling.
Zichtrekeningen en
kasgelden
44%

Geldbeleggingen
45%

Spaarrekeningen
9%

Termijnrekeningen
2%

VERDELING PER FINANCIËLE INSTELLING
ABN Amro
7%

Triodos
2%

AXA bank
1%

Federale Verzekering
2%
Van Lanschot
6%

ING
7%

Belfius
56%
BNP Paribas
19%

Om alle bedragen en percentages te situeren in de tijd vindt men in onderstaande grafieken
de evolutie in absolute en procentuele waarden van de totale thesauriemiddelen op 31
december in de periode 2016 tot en met 2021.
Hieruit kan afgeleid worden dat de totale som aan beschikbare middelen de laatste drie jaar
vrij stabiel blijft. Wel zijn de interne verhoudingen aanzienlijk gewijzigd: de middelen onder de
vorm van “geldbeleggingen” stijgen de laatste jaren duidelijk net als de middelen op de
“zichtrekening”. Beide rubrieken samen vormen in 2021 90 % van de beschikbare middelen in
tegenstelling tot de periode 2016-2020 waar de “spaarrekeningen” zeer populair waren.
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Rekening houdende met de evolutie van de “toegestane plafondbedragen” op de
spaarrekeningen wordt duidelijk uit de grafiek dat deze bijna volledig verdwenen zijn aan
belang in het kalenderjaar 2021.

Evolutie Thesaurie ABSOLUUT
160.000.000

140.000.000
121.600.204

130.171.286

131.020.215

133.721.311

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

122.815.201
113.259.674

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

31/12/2016

31/12/2017

Geldbeleggingen

31/12/2018

Termijnrekening

Spaarrekeningen

Zichtrekeningen

Evolutie Thesaurie : PROCENTUEEL
100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
31/12/2016

31/12/2017

Zichtrekeningen

31/12/2018

Geldbeleggingen

31/12/2019
Termijnrekening

31/12/2020

31/12/2021

Spaarrekeningen

2.1.2. Detailbespreking
In onderstaande paragraaf wordt een verdere detaillering van de rubrieken gegeven (over
telkens een onderdeel uit bovenstaand hoofdstuk):
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2.1.2.1.

Beleggingen = Geldbeleggingen + Termijnrekeningen

Beleggingen ( = geldbeleggingen + termijnrekeningen) gebeuren in producten die het hoogst
mogelijke rendement genereren in combinatie met het laagst mogelijke renterisico, en enkel
mits garantie dat het kapitaal volledig gewaarborgd is op de vervaldag.
Daarenboven gebeurt de selectie van (nieuwe) beleggingen op basis van
duurzaamheidscriteria door middel van enerzijds uitsluiting van bepaalde sectoren (negatieve
screening) en anderzijds positieve screening waarbij door middel van de best in class-methode
ondernemingen worden vergeleken hoe ze scoren op het gebied van milieubeleid,
arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, transparantie, en dergelijke …
Totaal beleggingen

BEDRAG
€ 7.289.000,00
€ 41.623.380,38
€ 3.009.142,67
€ 8.032.679,13
€ 59.954.202,18

Van Lanschot
Belfius
Federale Verzekering
BNP Paribas
• TOTAAL
Totaal Termijnrekeningen

BEDRAG
€ 837.852,11
€ 2.012.018,00
€ 2.849.870,11

Axa
Triodos
• TOTAAL

SPREIDING BELEGGING
BNP Paribas
13%

AXA bank
1%

Van Lanschot
12%
Triodos
3%
Belfius
66%

Federale
Verzekering
5%

Twee derde van de portefeuille is aanwezig bij Belfius, het overige derde is gespreid over 5
andere instellingen waarbij BNP Paribas en Van Lanschot het leeuwenaandeel
vertegenwoordigen. In het meerjarenplan werden de beleggingsopbrengsten minimaal
ingeschat, gelet op de hoogte van de intrestvoeten en de verwachte evolutie ervan. Dit blijkt op
basis van de jaarrekening 2021 geheel terecht aangezien de opbrengst gelijk is aan € 53.417.
Ter info: De wet van 17 februari 2021 voerde een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen
in, de zogenaamde effectentaks 2.0, die op 26 februari 2021 in werking is getreden.
Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 worden
onderworpen aan een taks van 0,15%.
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Voor de Provincie West-Vlaanderen betekende dit voor het kalenderjaar 2021 een taks van €
47.224.
2.1.2.2.

Spaarrekeningen

De financiële middelen op de spaarrekening ter waarde van € 11.483.656,86 werden verspreid
over drie banken : Belfius (87 %), Axa (9 %) en ING (4 %).

SPREIDING SPAARREKENING
Belfius
44%

AXA bank
9%

Belfius
43%

ING
4%

2.1.2.3.

Zichtrekeningen

Naar aanleiding van de maximale bedragen opgelegd door de banken (in het kader van het
aanrekenen van de negatieve intresten) en om ook hier het risico te spreiden is het bedrag van
€ 59.433.581,49 op de zichtrekeningen geplaatst over meerdere bankinstellingen.

SPREIDING ZICHTREKENING
ABN Amro
17%
Belfius
38%

ING
15%

BNP Paribas
30%

Ongeveer één derde staat op een rekening bij Belfius, één derde bij BNP Paris en het laatste
derde bij ABN AMRO en ING.
De mogelijkheid dat de banken negatieve intresten zouden aanrekenen bij het aanhouden van
te veel liquiditeiten heeft zich in 2021 uiteindelijk omgezet in realiteit. Hoewel veel aandacht
werd geschonken aan een adequaat thesauriebeheer, konden negatieve intresten niet geheel
vermeden worden. De in 2021 betaalde som aan negatieve intresten bedroeg € 18.241.
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RISICO : EVOLUTIE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
3.1.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de voornaamste inkomstenbron van de
provincie en vertegenwoordigen ongeveer 60% van de totale exploitatieontvangsten.
Hierdoor kan een kleine daling in ontvangsten voor zware gevolgen zorgen. Het risico kunnen
we niet beperken omdat we geen invloed hebben op de werking van de Vlaamse
Belastingdienst.
Niettegenstaande de licht dalende trend (= - 250 000), werden de rekeningcijfers van de
inkomsten inzake de provinciale opcentiemen in 2021 ruimschoots gerealiseerd en dit via de
ontvangst van anderhalf miljoen euro boven de raming.
Dit alles biedt natuurlijk geen garantie voor een vlotte inning in de toekomst.
3.2.

Eigen belastingen

De tweede grootste inkomstenbron voor de provincie vinden we terug bij de eigen
provinciebelasting.
De coronacrisis heeft zich niet laten voelen in 2021: Voor de algemene provinciebelasting
gezinnen werd er 173.000 euro meer gerealiseerd dan begroot en voor de provinciebelasting
bedrijven 781.000 euro. Wat de tweede verblijven betreft is het verschil gelijk aan 73.500 euro.
Het verschil tussen het meerjarenplan en de realiteit is kleiner dan 2 %.
De inning van de belastingen van de bedrijven liep qua liquiditeit een achterstand op door een
latere verzending van de belastingen, maar niet in die mate dat het onze financiële positie in
het gedrang bracht. Door de coronacrisis hadden de bedrijven gedurende een periode in het
jaar geen omzet en activiteiten gerealiseerd hetgeen de provincie ertoe aanzette, net als in
2020, om de timing van de inning te verdagen naar een later moment op het jaar (tijdens een
periode van hernieuwde activiteiten).
3.3.

Opbrengsten uit de werking

Het provinciebestuur realiseerde minder ontvangsten, voornamelijk door de
vrijstelling/verdaging van huur en concessies en de annulatie van activiteiten en evenementen.
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RISICO : EVOLUTIE INVESTERINGS-ONTVANGSTEN
4.1.

Investeringssubsidies

Voor investeringssubsidies bestaat het risico dat de subsidiegever zijn regelgeving of
toekenningsvoorwaarden aanpast waardoor we minder subsidies ontvangen dan ingeschat.
Door dit nauwgezet op te volgen en door overleg met de Vlaamse en andere overheden
proberen de betrokken diensten dit risico te beperken.
We stelden in 2021 vast dat we 869.005,15 euro aan gebudgetteerde investeringssubsidies met
zekerheid niet zullen ontvangen. Deze ontvangstkredieten werden niet overgedragen naar
2022 en dus geschrapt uit het meerjarenplan.
De overige gebudgetteerd niet gerealiseerde subsidieontvangsten van ongeveer 4,4 miljoen
euro, verwachten we nog te ontvangen en dus werden deze kredieten overgedragen naar
2022.
4.2.

Regiofondsen

Bij de verplichte uittreding van de provincie uit de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, werd de oprichting van een streekfonds opgenomen in enkele
uittredingsovereenkomsten om gezamenlijke projecten te financieren.
4.3.

Verkoop (on)roerende goederen

Het financieel risico bij de verkoop van (on)roerende goederen bevindt zich enerzijds in het
realiseren van de verkoop, anderzijds in een eventuele minderwaarde bij de verkoop ten
opzichte van de verwachte verkoopprijs.
Niet alle geplande verkopen van onroerende goederen werden gerealiseerd in 2021 omwille
van vertraging in procedures.
De inkomsten uit de verkoop van (on)roerende goederen (totaalbedrag 504.129,65 euro) die
wel werden ontvangen in 2021 waren per dossier hoger dan het respectievelijk gebudgetteerde
bedrag, waardoor het financiële risico van minderwaarde niet voorkwam.
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RISICO : EXPLOITATIE-UITGAVEN
INDEXERING

Vanaf kalenderjaar 2021 (en bijkomend in 2022) is er een aanzienlijke inflatie waardoor de
spilindex meerdere malen overschreden wordt. Deze situatie zorgt voor een risico waardoor
de lonen aanzienlijk hoger kunnen worden dan voorzien in het meerjarenplan. Komt erbij dat
de loonindexering van toepassing is op een groot volume/bedrag.
NUTSVOORZIENINGEN

Door de onvoorspelbaarheid van de evolutie van de gas- en electriciteitsprijzen is er
onzekerheid bij de opmaak van het meerjarenplan. Een toename van de prijzen met tientallen
tot honderden procenten zorgt voor de noodzaak aan allertheid en opvolging.
Op korte termijn bestaat er weinig alternatief om deze kost samen te drukken.
PENSIOENEN

De provincie is verantwoordelijk voor de wettelijke pensioenen (= eerste pensioenpijler) van
de statutairen en de mandatarissen. Hiervoor werden twee pensioenverzekeringen afgesloten
die gecoördineerd worden door Ethias: pensioenverzekering voor de statutairen en
bijdragenverzekering voor de mandatarissen.
Daarnaast heeft de provincie een overeenkomst met Ethias/Belfius betreffende de 2de
pensioenpijler voor het contractueel personeel.
5.1.

FINANCIEEL BEHEER

De middelen van deze 3 contracten worden geplaatst in één gekantonneerd fonds bij Ethias.
Alle middelen worden dus beschouwd als één (beschermd) geheel in functie van beheer en
beleggingen.
In de praktijk wordt dit fonds verdeeld in een beleggingsportefeuille TAK 21 ter hoogte van
ongeveer 85 %, en een portefeuille TAK 23 voor de rest van middelen (15 %).
Voor alle duidelijkheid: stijgingen en dalingen in onderstaande grafieken en tabellen zijn een
gevolg van zowel bijkomende stortingen, als rendement maar ook uitbetalingen (en dus niet
alleen de rendementen).
5.1.1. TAK 21
De TAK 21 portefeuille wordt beheerd door enerzijds Ethias en anderzijds Belfius. Gelet op de
voorwaarde tot kapitaalgarantie en de huidige markttrends is hier een minimaal rendement
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(1,37 %) in de voorbije periode gerealiseerd. Hier is er een risico dat de werkgever nog
bijkomende kredieten moet beschikbaar stellen.

TAK 21
3.548.268

3.650.724

3.995.517

4.370.622

4.675.651

84.293.187

84.166.659

85.512.315

84.922.053

85.853.158

2017

2018

2019

2020

2021

Ethias

Belfius

5.1.2. TAK 23
De TAK 23 portefeuille (die volledig in functie van de eerste pensioenpijler ingezet wordt)
wordt beheerd door enerzijds Candriam en anderzijds KBC.
Onderstaande grafiek bevat een overzicht van de beleggingsportefeuille over een periode van
de voorbije 5 jaar. Voor de TAK 23 beleggingen is duidelijk dat er in de overgang van 2020 naar
2021 een aanzienlijk rendement werd gerealiseerd ter waarde van ongeveer 28%.
Uiteraard is dit een hoge realisatie maar gelet op de aard van het product (TAK23) is er geen
garantie op rendementen in de toekomst.

TAK 23
20.000.000
18.000.000
16.000.000
9.665.124

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

5.132.219

7.365.459

7.418.902

7.240.523

7.212.530

2019

2020

5.820.258

6.000.000

4.000.000

5.222.740

5.716.714

2017

2018

9.062.281

2.000.000
-

Candriam
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KBC

2021

5.2.

UITVOEREND BEHEER

5.2.1. Eerste pensioenpijler
Een belangrijke onzekere factor bij de exploitatie-uitgaven voor alle openbare besturen zijn
de stijgende responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren.
De bestaande pensioenverzekering voor de statutairen en de mandatarissen financiert 100%
van de responsabiliseringsbijdrage van ons bestuur en zorgt daardoor voor een vermindering
van het bovenvermeld financieel risico.
Daarnaast is het belangrijk om mee te geven dat de basis (= aantal statutairen) binnen de
provincie enkel kan dalen waardoor de bijkomende lasten uit het regulier budget steeds hoger
worden.
5.2.2. Tweede pensioenpijler
Op korte (en vermoedelijk op lange) termijn levert het uitstaande kapitaal niet voldoende
rendement op in functie van het wettelijk gegarandeerd minimum.
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VERPLICHTINGEN VERBONDEN PARTIJEN

6.1.

Algemeen

Het betreft entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting
heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
De kredieten voor de verbintenissen aangegaan t.o.v. de verbonden partijen zijn opgenomen in
het meerjarenplan.
Een overzicht:
• Westtoer
• Inagro
• POM West-Vlaanderen
• TUA West
• Vonk
• Monumentenwacht West-Vlaanderen
• Orthodoxe kerkfabriek HH Konstantijn en Helena
• Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
• Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres
• Orthodoxe kerkfabriek HH Kyrillos en Methodos
• Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus
• Kathedrale kerkfabriek Sint Salvator
• Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah
• Instelling voor morele dienstverlening
• Polderbesturen
• Unie-K
• Syntra West
• WFIV
• TMVW (DBFMO S&R Olympiabad Brugge)
• De Lijn

Een andere verplichting is het engagement aangaande het zwembad LAGO : De Provincie is
uitgetreden uit TMVW en maakt bijgevolg geen onderdeel meer uit van de S-divisie van TMWV.
De Provincie West-Vlaanderen heeft een DBFMO-overeenkomst tot realisatie van het
geïntegreerd Zwembadcomplex Olympia Brugge met S&R Lago, Stad Brugge en Vlaanderen. Op
kwartaalbasis wordt er een beschikbaarheidsvergoeding betaald aan TMVW (die dan
doorgestort wordt naar Lago). De beschikbaarheidsvergoeding kan stijgen indien de inkomsten
structureel niet voldoende zouden blijken. Ingevolge de Coronapandemie werd Lago
geconfronteerd met een sluitingsperiode en gederfde inkomsten. Er werd een verzoek tot
compensatie ingediend wat mogelijks kan leiden tot een hogere beschikbaarheidsvergoeding in
het kalenderjaar 2022.

102

6.2.

Deelnemingen

Provincie West-Vlaanderen

Deelnemingen 2021
Omschrijving
Inagro
Westtoer
TuaWest
Monumentenwacht West-Vlaanderen
Vonk

Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Certificaten Gemeentelijke
De Leie CV
De Mandel CVBA
De Oostendse Haard CV
De Vlashaard CV
Deelnemingen De Lijn
Dexia gemeentelijke holding
Eigen Gift- Eigen Hulp CV
Eigen Haard CVBA
Help Elkander CVBA
Het Lindenhof CVBA
IZI Wonen
Mijn Huis CVBA
Ons Onderdak CVBA
T' HEIST BEST CV
Tieltse Bouwmaatschappij CV
Vivendo
Vl. Mij voor Watervoorziening
Vlaamse Huisvestigingmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij NV
Woonmaatschappij Ijzer en Zee
Woonwel
Xom Nv
Xom Nv (cfr statuten)
Jobpunt Vlaanderen
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
EthiasCO
Luminus
Wonen Regio Kortrijk
!mpuls

Aantal

Nominale waarde Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Rubriek
25.979.618,00
0,00 12.144.022,00
IIB.1
3.182.402,00
0,00 2.617.656,00
IIB.1
13.758.938,00
0,00
185.218,09
IIB.1
534.423,00
0,00
284.194,08
IB.1
1.259.792,00
0,00
102.250,04
IIB.1
44.715.173,00
0,00 15.333.340,21

0,00
0,00
30,00
25,00
2.703,00
300,00
2.466,00
39.236,00
0,00
105,00
1.128,00
180,00
251,00
142.705,00
140,00
530,00
120,00
1.273,00
12.350,00
548.820,00
0,00
100,00
1.700,00
106,00
27.754,00

0,00
0,00
0,00
0,00
24,79
743,70
24,79
66,25
2,50
6.757,50
12,39
3.717,00
2,48
6.115,29
24,79
972.635,02
0,00
0,00
25,00
2.625,00
2,48
2.797,44
12,50
2.250,00
2,48
622,48
0,05
7.135,25
12,50
1.750,00
2,48
1.314,40
12,40
1.488,00
6,20
7.892,60
2,50
30.875,00
25,00 13.720.500,00
0,00
0,00
24,79
2.479,00
12,50
21.250,00
34,00
3.604,00
100,00 2.775.400,00
-228.811,28
24,79
5.652,12
16.834.379,00
103.234,80
125,00
125,00
0,01
22.158,25
0,01
6.749,14

228,00

1,00
2.215.825,00
674.914,00

Totaal:

IIB.1 Extern verzelfstandigde agentschappen
IIB.5 Andere FVA
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0,00
0,00
557,77
5.003,06
2.787,75
2.460,54
26.747,28
0,00
1.968,75
2.098,08
1.687,50
167,35
4.429,86
1.312,50
948,43
1.115,52
5.919,45
22.946,03
59.967,92
0,00
0,00
15.091,50
2.477,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.954,40
4.575,53

0,00
0,00
185,93
66,25
1.754,44
929,25
3.654,75
945.887,74
0,00
656,25
699,36
562,50
455,13
2.705,39
437,50
365,97
372,48
1.973,15
7.928,97
13.660.532,08
0,00
2.479,00
6.158,50
1.126,98
2.775.400,00
487.114,78
5.652,12
8.353.065,00
103.234,80
125,00
6.203,85
2.173,61

34.315.504,96

178.216,24 26.371.900,78

79.030.677,96

178.216,24 41.705.240,99

IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5
IIB.5

6.3.

Langdurige overeenkomsten

6.3.1. ERFPACHT
In erfpacht gegeven
ERFPACHT
Vlaams Gewest - ANB

LOCATIE
diverse

BEGINDATUM
1/04/2012

VZW Astronomische Contact
VZWGroep
Diogenes

Palingbeek: paviljoen

1/04/2019

27 jaar

Palingbeek: hoeve + grond

1/06/1999

35 jaar / 27

cvba De Watergroep

De Gavers

1/04/2015

31/03/2114

Imewo

Bulskamp: 2 elek. Cabines
33 jaar

TERMIJN
99 jaar

VZW Loca Labora

Bulskampveld: hoeve + grond

1/04/2000

Gemeente De Panne

Garzebekeveld

1/01/2003

27 jaar

De Groene Kans

Ijzerboomgaard, Diksmuide

1/07/2015+ wijziging 1/06/2019

31 jaar - 30/06/2046

TMVW

Olympisch zwembad

1/03/2013

31/12/2046

Stad Ieper

Erfgoeddepot Ieper

1/10/2017

99 jaar

vzw Unie-K

Brugge/Hooglede/Izegem/Roeselare

1/01/2014

50 jaar

Hogeschool West-Vlaanderen

Campus PIH Kortrijk

1/09/1995

99 jaar (31/08/2094)

Stad Kortrijk

Vlinderkouter

Bissegem

1/01/2000

31/12/2054

vzw WFIV

Kwartier Stevens, Zedelgem

1/11/2013 + 1/11/2015

99 jaar

POM

Calicannes, Poperinge

12/02/2021

27 jaar

Gaselwest

Roeselare

15/12/2011

99 jaar

In erfpacht genomen
EIGENAAR

LOCATIE

BEGINDATUM

ANB

diverse

1/04/2012

99 jaar

OCMW Ieper

Gasthuisbossen (gronden)

1/04/1996

31/03/2095

TERMIJN

Stad Ieper

Hill 60

1/07/2014

50 jaar

Vlaams Gewest - MDK

Raversijde

30/10/2015

49 jaar - 29/10/2064

1/01/1999

30 jaar 31/12/2028

4/10/2018

50 jaar

Gemeente Wevelgem

Bergelen

Gullegem (gronden) - NEC De Rand

bvba Medal

Wallemote-Wolvenhof

Stad Blankenberge

Stad Brugge

Zeebos (gronden + woning)

POZ

Brugge (grond zwembad Doornstraat)

1/10/1997
wijziging
17/11/2006
wijziging
27/03/2008
wijziging
17/05/2018
1/10/1973

99 jaar

99 jaar

Stad Brugge

Olympia Zwembad te Brugge

1/09/2011

35 jaar

ANB

Diksmuide (Woumen) - De Otter

1/01/2014

50 jaar

Polder de Moeren

1/05/2007

99 jaar

Stad Kortrijk

Sint-Karelsmolen Veurne toegangsweg +
grond parking
Erfgoeddepot Kortrijk

1/02/2018

30 jaar

ANB

De Panne - De Nachtegaal

1/01/2014

50 jaar

1/09/1999

50 jaar

Stad Kortrijk
Stad Brugge

TBS

Kortrijk (Tuinbouwschool +
conciërgeriewoning)
Erfgoeddepot Brugge

1/02/2018

30jaar

Stad Izegem

Kasteel Wolvenhof

1/01/2011

99 jaar

Gemeente Wingene

startercentrum Wingene

1/02/2012

33 jaar

Kerkfabriek Sint-Salvator

Ter Doest: schuur

1/01/2001

50 jaar

VZW Talbot House Poperinge
Waterwegen en Zeekanaal

Pool of Peace Heuvelland/Wijtschate
Veurne

1/05/2007

60 jaar

1/03/2014

75 jaar

Nieuwe Polder van Blankenberge

Pompgebouw Zuienkerke

1/01/2013

27 jaar
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6.3.2. GEBRUIKSRECHTEN

( 1)

In gebruik gegeven

(1)

Strikt genomen geen zakelijke rechten, te vergelijken met huurovereenkomsten
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In gebruik genomen
EIGENAAR

LOCATIE

BEGINDATUM

VZW BROEDERS VAN LIEFDE

BULSKAMP gronden : sectie G deel van 301F2 en
299/02D, deel van 299/02E, 300C en 299/02D, deel van
299/02E, 297K en L, deel van 297K en 297L = opp.
5,8813 ha

1/10/2001

TERMIJN
9 jaar
(daarna voor onbepaalde duur)

Gemeente Dentergem

lokalen hoeve Baliekouter

datum
voorlopige
oplevering

9 jaar (stilzwijgend verlengbaar
voor 9 jaar)

Aquafin

Fort van Beieren (Koolskamp)

11/02/2010

precair

Vlaams Gewest - Agentschap
Wegen&Verkeer

Ijzerboomgaard

11/02/2016

onbepaald

VMM

Koolhofput

10/02/2014

5 jaar (stilzw verlgb 5 jaar)

DESOT Noël

Spoorwegbedding Ieper-Kortemark doorgang
fietspad

1/04/2004

9 jaar (stilzijgend
verlengbaar met 9 jaar)

Openbare Instelling Groot Seminarie +
Universiteit van de verenigde NatiesComperative Regional Integration Studies

SEMINARIE Brugge lokalen

1/10/2012

onbepaald

Stad Brugge

Provinciehuis BOEVERBOS PARKING

15/01/2004

onbepaald

OCMW Kortrijk

Tuinbouwschool - aanleg parking

1/09/2014

31/08/2020 stilzw.verl. 3 jr.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Roeselare : 7e afd. Sectie C delen van perceel nr.
657b: mestopslag bij varkensstal en perceel 657 C

1/08/2005

9 jaar (stilzijgend
verlengbaar telkens met 1 jaar)

Gemeente Zwevegem

Meckaniekersgebouw site Transfo

1/07/2015

onbepaald

POM
Florum nv

Kasteel Blommeghem
Loofstraat - PTI Kortrijk

1/02/2019
8/11/2011

einde legislatuur
onbepaald

POM

Acasus - Veurne

1/07/2020

2024

Waterwegen en Zeekanaal

Damse Vaart

1/10/2014

onbepaald

Natuurpunt afdeling Damme

Damme, 1e afdeling,
sectie d, perceel 167/02E

1/01/2013

onbepaald
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6.3.3. OPSTAL
In opstal gekregen
EIGENAAR - OPSTALGEVER

LOCATIE

BEGINDATUM

TERMIJN

1 Belgische Staat 2 The
commonwealth war graves
commission

Gasthuisbossen - Hill 60

1/08/2014

50 jr.

gemeente Zwevegem

Zwevegem site Transfo (avonturensport)

24/nov/15

tot 07/03/2042

Mortier Vanhaecke

Groot Moerhof

1/04/2012

50 jaar

Tack-Vandewalle

Zwartegatbeek

16/01/2020

50 jaar

gemeente Zwevegem

Zwevegem site Transfo (duiktank)

ingang bij vervullen
opschortende vwd.

30 jaar vatbaar
voor verlenging
max. 50jr.

In opstal gegeven
OPSTALHOUDER

LOCATIE

BEGINDATUM

TERMIJN

GASELWEST

Cabine Palingbeek

1/09/2006

9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar met telkens 9 jaar)

NV BAVIK Harelbeke

De Gavers - grond
cafetaria

9/11/1995

30 jaar

NV Twin Properties

domein d'Aertrycke

10/11/1995

50 jaar ( 10/11/2045)

ETIZ-AG

Domein Wallemote Cabine
Wolvenhof

23/02/2006

9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar met telkens 9 jaar)

bvba Medal

Wallemote-Wolvenhof

4/10/2008

50 jaar

Knokke Heist

t Zwin

1/02/1994

50 jaar

Knokke Heist

t Zwin

13/03/2001

50 jaar

OC Natuur en Bos

t Zwin

21/05/2015

30 jaar

Vlaams GewestNatuur en bos

Vloethemveldzate

14/11/2019

20, stilzw.verlg.10 jaar

GASELWEST gemeente Avelgem

Guldenspoorpad Avelgem

23/03/2020

9 jr. (stilzw.verlgenbaar 9 jr)

1/01/2000
1/07/2000
01/01/2009

9 jaar (verlengbaar met 9 jaar)

Proximus Brussel

Boeverbos lokaal

Ponsaert-Muylle - vzw
Varkens KI

Beitem POVLT
Roeselare – grond gebouw

5/12/1994

30 jaar

GASELWEST

Cabine Beitem POVLT

1/08/2006

9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar met telkens 9 jaar) max.
50 jaar

vzw Inagro

Beitem POVLT
Roeselare – grond gebouw
(champignongebouw II)

1/05/2015

12 jaar (jaarl. stilzwijgend
verlengbaar)

vzw PCBT

POVLT - Beitem

1/11/2010

12 jaar (jaarl. stilzwijgend
verlengbaar) max. 50jr.

WVEM Brugge

Wevelgem electriciteitscabine
perceel nr. 875 E 8 /0 a 04 ca

1/01/2002

9 jaar (stilzw.verlengbaar)

Starterscentrum Waregem

8/10/2014

40 jaar

Groot Moerhof

1/04/2012

50 jaar

POM WestVlaanderen
Mortier Vanhaecke
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Gewaarborgde leningen
De provincieraad besliste in het verleden om een aantal leningen aangegaan door derden, te
waarborgen. Dit houdt een financieel risico in aangezien de provincie bij niet-betaling van de
periodieke aflossingen kan aangesproken worden om de openstaande schuld te vereffenen.
Op 31 december 2021 bedraagt het gezamenlijk openstaand kapitaalsaldo voor de leningen die
vanaf 2022 nog gewaarborgd wordt € 30.941.853,33. Onderstaand vindt men een overzicht van
de organisaties en bedragen.
Wie

Gewaarborgd oorspronkelijk
kapitaal

Type

Resterend kapitaal op
01/01/2021

Bijkomende leningen in 2021

Resterend kapitaal op
31/12/2021

Vervaljaar

Waarborg op lening (6 stuks)

€

29.850.000,00

Waarborg op kaskredietlijn

€

500.000,00

VZW VVP

Waarborg op lening

€

499.999,80

€

203.569,80 €

174.511,02

2027

Huisvestingsdienst regio
Izegem

Waarborg op lening (2 stuks)

€

250.000,00

€

192.099,64 €

184.653,49

2036 & 2039

INAGRO

Waarborg op lening

€

€

3.500.000,00

2040

WFIV

Waarborg op lening (3 stuks)

€

SYNTRAWEST

Waarborg op lening

€
€

€

19.300.000,00 €

17.800.000,00

2029-2038

VZW Uniek

TOTAAL

nvt

- €

3.500.000,00

11.600.000,00

€

9.803.198,93 €

1.000.000,00 €

- €

500.000,00 €

43.699.999,80 €

3.500.000,00 €

29.998.868,37 €

9.282.688,82 2036 & 2037 & 2038
-

2021

30.941.853,33

In 2021 werd één nieuwe waarborg ter waarde van € 3.500.000 toegestaan aan Inagro.
De aflossingen van al deze leningen worden gemonitord. In 2021 kwamen de betrokken
organisaties hun financiële verplichtingen na en waren er geen indicaties dat dit op een later
moment niet meer het geval zou zijn.
Naast bovenstaande lijst zijn er in 2021 2 toegestane leningen aan de Vlaamse
Landmaatschappij:
- Grondenbank De Gavers-Esser: totaal geraamd bedrag op basis van de overeenkomst €
2.750.000, waarvan reeds € 2.500.000 uitbetaald werd
- Grondenbank Heulebeek: totaal geraamd bedrag op basis van de overeenkomst €
1.500.000, waarvan reeds € 500.000 uitbetaald werd
In boekjaar 2021 is er voor de Grondenbank De Gavers- Esser een 1ste overdracht van percelen
gebeurd voor een totaalbedrag van € 2.174.270,28. Als gevolg van deze overdracht vermindert
het reeds toegestaan en uitbetaald bedrag van de lening (= terugstorting) t.a.v. Grondenbank De
Gavers-Esser van € 2.500.000 tot € 325.729,72.
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Juridische geschillen
Onderstaande lijst bevat de lijst van de lopende juridische geschillen.
Rechtbank
Gewone Rechtbank

Raad van State
Vredegerecht
Raad voor
Vergunningsbetwistingen
Politierechtbank
Ondernemingsrechtbank

Aantal geschillen
21 geschillen waarvan 18 zonder eis en 4 met
tussenkomst door Ethias, die behandeld worden door 15
advocaten
16 geschillen die behandeld worden door 4 advocaten,
zonder eis
4 geschillen waarvan 1 met tussenkomst door Ethias en
behandeld door 3 advocaten, zonder eis
2 geschillen, waarvoor geen eis werd ingediend en
behandeld door 2 advocaten
4 geschillen, met tussenkomst van Ethias
1 geschil
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie
beschikbaar is

111

Plaats documentatie
Het provinciebestuur stelt de documentatie ter beschikking in boekdelen 2 en 3.
Boekdeel 2 omvat:
-

Omgevingsanalyse
Bevoegde gedeputeerde per actie
Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
Per beleidsdomein, het overzicht van beleidsvelden
Overzicht van de verbonden entiteiten
Overzicht van de personeelsinzet
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Boekdeel 3 omvat het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen,
met bijhorende actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven) wordt
digitaal ter beschikking via cobra@home
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Waarderingsregels
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Waarde op 1/1/2012

Waarde op 1/1/2012

Waarde op 1/1/2012

Waarde op 1/1/2012

- Handelsgoederen

- Vooruitbetalingen

- Bestellingen in uitvoering

b. Wegen en overige infrastructuur
Wegen
Wegen - aankoop
Wegen - groot onderhoud en inrichting
Wegen - in aanbouw
Overige infrastructuur betreffende de wegen
Overige infrastructuur betreffende de wegen - aankoop
Overige infrastructuur betreffende de wegen - groot onderhoud en inrichting
Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw
Waterlopen en waterbekkens

Overige zakelijke rechten - aankoop

1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
Terreinen
Terreinen - aankoop
Terreinen - groot onderhoud en inrichting
Terreinen - in aanbouw
Gebouwen
Gebouwen - aankoop
Gebouwen - groot onderhoud en inrichting
Gebouwen - in aanbouw
Bebouwde terreinen
Bebouwde terreinen - aankoop
Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting
Bebouwde terreinen - in aanbouw
Overige zakelijke rechten

C. Materiële vaste activa

1. Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen
2. Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. Belangen in publiek-private Samenwerkingsverbanden
4. Andere financiële vaste activa

B. Financiële vaste activa

1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

A. Vorderingen op lange termijn

II Vaste activa

- Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Over te dragen kosten
- Verkregen opbrengsten
- Toe te rekenen kosten
- Over te dragen opbrengsten

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

1

Afwijking ijzeren voorraad voor brochures in de verschillende bezoekerscentra

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Aanschaffingswaarde of marktwaarde als
deze op balansdatum lager is, te
waarderen volgens FIFO-methode

De waardering van de dubieuze debiteuren voor fiscale - en niet fiscale vorderingen:
er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen:
- na 3 jaar = 50%
- na 4 jaar = 75%
- na 5 jaar = 100%

Kostprijsmodel

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde of pro rata
Nominale waarde of pro rata
Nominale waarde of pro rata
Nominale waarde of pro rata

Waarde op 1/1/2012

D. Overlopende rekeningen van het actief

Waarde op 1/1/2012

- Gereed product

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

- Goederen in bewerking

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Nominale waarde

Realisatiewaarde op 1/1/2012
Aanschaffingswaarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Waardering tijdens boekjaren

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

Waardering vaste activa tijdens boekjaren
Herwaarderingsmodel
Waardecorrecties
Waardeverminderingen
Herwaarderingen

Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Waardering beginbalans

- Grond- en hulpstoffen

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

1. Vorderingen uit ruiltransacties
- Werkingsvorderingen uit ruiltransacties
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
- Overige vorderingen uit ruiltransacties
- Vooruitbetalingen
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
- Bijdrage in het kapitaal
- Terug te vorderen btw
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties
- Vorderingen uit subsidies en toegestane leningen
- Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties
- Borgtochten betaald in contanten

B. Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen
- Kredietinstellingen
- Kassen
- Interne overboekingen
Geldbeleggingen
- Aandelen
- Vastrentende effecten
- Termijndeposito's

A. Liquide middelen en Geldbeleggingen

I Vlottende activa

ACTIVA

BALANSRUBRIEKEN
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33 jaar
10 jaar
nvt

33 jaar
10 jaar
nvt

ifv het onroerend goed, beperkt tot de
duur van het zakelijk recht

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

33 jaar
10 jaar
nvt

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

Standaard

Afschrijvingsduur
Afwijking

Restwaarde per 1/1/2012

Boekwaarde per 1/1/2012

Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting

Informaticahardware

* De aankoop en inrichting van gronden waarvoor er
een gebruiksovereenkomst is met een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving
wordt op het investeringsbudget geboekt
* De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van het Provinciebestuur
wordt op het investeringsbudget geboekt

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Onroerend erfgoed - in aanbouw
Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed
Roerend kunstpatrimonium voor verfraaiïng gebouwen
Roerend kunstpatrimonium voor verfraaiïng gebouwen - aankoop
Roerend kunstpatrimonium voor musea
Roerend kunstpatrimonium voor musea - aankoop
Roerend erfgoed
Roerend erfgoed - aankoop

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

b. Installaties, machines en uitrusting
Installaties, machines en uitrusting - aankoop
Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting

Restwaarde per 1/1/2012

Gebouwen - in aanbouw
Bebouwde terreinen
Bebouwde terreinen - aankoop
Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting
Bebouwde terreinen - in aanbouw
Overige zakelijke rechten

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Gebouwen - groot onderhoud en inrichting

Overige zakelijke rechten - aankoop

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

2

De aankoop en inrichting van gronden waarvoor er
een gebruiksovereenkomst is met een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving
wordt op het investeringsbudget geboekt

Restwaarde per 1/1/2012

Terreinen - in aanbouw
Gebouwen
Gebouwen - aankoop

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Terreinen - groot onderhoud en inrichting

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Terreinen - aankoop

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
Terreinen

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Onroerend erfgoed - groot onderhoud en inrichting

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

f. Erfgoed
Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed
Onroerend kunstpatrimonium
Onroerend kunstpatrimonium - aankoop
Onroerend kunstpatrimonium - groot onderhoud en inrichting
Onroerend kunstpatrimonium - in aanbouw
Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed - aankoop

Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Speciale en andere voertuigen - aankoop

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Vrachtwagens - aankoop

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Auto's en bestelwagens - aankoop

Afwijking: ijzeren voorraad voor het glas- en gleiswerk tbv de verschillende provinciale
gebouwen

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop

e. Leasing en soortgelijke rechten
Terreinen en gebouwen in leasing
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw
Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop
Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting
Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop
Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop

Restwaarde per 1/1/2012

Meubilair, kantooruitrusting - aankoop
Rollend materieel

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
Meubilair

Restwaarde per 1/1/2012

Installaties, machines en uitrusting - aankoop

c. Installaties, machines en uitrusting

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Kostprijsmodel
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Waardering tijdens boekjaren

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Waterlopen en waterbekkens - aankoop
Waterlopen en waterbekkens - groot onderhoud en inrichting
Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw
Overige infrastructuur
Overige infrastructuur - aankoop
Overige infrastructuur - groot onderhoud en inrichting
Overige infrastructuur - in aanbouw

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Waardering vaste activa tijdens boekjaren
Herwaarderingsmodel
Waardecorrecties

Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken

Waardering beginbalans
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10 jaar
10 jaar

ifv het onroerend goed, beperkt tot de
duur van het zakelijk recht

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

nvt

10 jaar

33 jaar

nvt

10 jaar

enkel waardeverminderingen

nvt

nvt

nvt

nvt

10 jaar

nvt

33 jaar
10 jaar
nvt

5 jaar

5 jaar

10 jaar

33 jaar
10 jaar
nvt

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

3 jaar

10 jaar

10 jaar

33 jaar
10 jaar
nvt

33 jaar
10 jaar
nvt

Ifv het soort investeringsuitgave:
De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van het
Provinciebestuur = 1 jaar

Ifv het soort investeringsuitgave:
investeringsuitgaven aan onroerend erfgoed die geen eigendom zijn van het
Provinciebestuur = 1 jaar

Ifv het soort rollend materieel:
- Elektrisch aangedreven = 3 jaar
Ifv het soort rollend materieel:
- Elektrisch aangedreven = 3 jaar
Ifv het soort rollend materieel:
- Elektrisch aangedreven = 3 jaar
Ifv het soort rollend materieel:
- Elektrisch aangedreven = 3 jaar

Ifv het soort meubilair:
- Onderdelen van meubilair = 1 jaar

Ifv het soort hardware:
- Componenten = 1 jaar
- Servers & datacom = 4 jaar
- Devices, eindegebruikers = 4 jaar
- Printers, plotters, scanners, ed = 5 jaar
- Telefonie = 5 jaar

Afschrijvingsduur

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde

Herwaarderingsreserves
Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa
Herwaarderingsreservers op financiële vaste activa

Overgedragen overschot- overgedragen tekort
Overgedragen overschot- overgedragen tekort

Investeringssubsidies en - schenkingen
Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal op korte termijn
- Europese Overheid
- Federale Overheid
- Vlaamse Overheid
- Lokale besturen
- Overige
Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal op lange termijn

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Sluitpost
Nominale waarde
Nominale waarde

Overig netto-actief
Overig netto-actief
Niet opgevraagd kapitaal
Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde

II Netto-actief

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

1. Financiële schulden
2. Schulden uit ruiltransacties
3. Schulden uit niet-ruiltransacties
4. Voorzieningen voor risico's en kosten
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
b. Overige risico's en kosten

B. Schulden op lange termijn

1. Financiële schulden
2. Schulden uit ruiltransacties
3. Schulden uit niet-ruiltransacties
4. Voorzieningen voor risico's en kosten
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
b. Overige risico's en kosten
5. Overlopende rekeningen van het passief
6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

A. Schulden op korte termijn

I Schulden

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Goodwill
Vooruitbetalingen
Plannen en studies

PASSIVA

Restwaarde per 1/1/2012

Concessies, octrooien, software, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - aankoop

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

Waardering vaste activa tijdens boekjaren
Herwaarderingsmodel
Waardecorrecties

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

b. Roerende goederen
Roerende goederen - aankoop

D. Immateriële vaste activa
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Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde
Aanschaffingswaarde

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Aanschaffingswaarde

Kostprijsmodel

Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012
Restwaarde per 1/1/2012

Waardering tijdens boekjaren

Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken

Restwaarde per 1/1/2012

Waardering beginbalans

Overige zakelijke rechten - aankoop

3. Overige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
Terreinen
Terreinen - aankoop
Terreinen - groot onderhoud en inrichting
Terreinen - in aanbouw
Gebouwen
Gebouwen - aankoop
Gebouwen - groot onderhoud en inrichting
Gebouwen - in aanbouw
Bebouwde terreinen
Bebouwde terreinen - aankoop
Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting
Bebouwde terreinen - in aanbouw
Overige zakelijke rechten

d. Leasing en soortgelijke rechten
Terreinen en gebouwen in leasing
Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
Meubilair
Meubilair, kantooruitrusting - aankoop
Rollend materieel
Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop
Auto's en bestelwagens - aankoop
Vrachtwagens - aankoop
Speciale en andere voertuigen - aankoop
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x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3 jaar
3 jaar
3 jaar

3 jaar

3 jaar

ifv aard van het roerend goed

ifv het onroerend goed, beperkt tot de
duur van het zakelijk recht

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

33 jaar
10 jaar
nvt

enkel waardeverminderingen
10 jaar
nvt

5 jaar

5 jaar

10 jaar

enkel waardeverminderingen
33 jaar

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

5 jaar

In functie van het soort software:
- Applicaties = 3 jaar
- Applicaties consumables = 1 jaar
- Systeemsoftware = 3 jaar

Afschrijvingsduur

Nominale waarde
Nominale waarde

Nominale waarde

Nominale waarde

Waardering tijdens boekjaren

Waardering vaste activa tijdens boekjaren
Herwaarderingsmodel
Waardecorrecties

De waardering gebeurt voor het bedrag zoals opgenomen in de kredietovereenkomsten (nominale waarde)

De waarde hangt af van de contractuele bepalingen

09 Diverse rechten en verplichtingen
090 Pensioenverplichtingen
091 Crediteuren wegens pensioenverplichtingen
092 Technische garanties op reeds verkochte goederen en prestaties
093 Crediteuren wegens technische garanties op reeds verkochte goederen en prestaties
094 Opzegvergoedingen aan personeel
095 Crediteuren wegens opzegvergoedingen aan personeel
096 Kredietopeningen
097 Crediteuren wegens kredietopeningen

4

Bij leasing is de waarde gelijk aan de vergoedingen en huurgelden. Indien er geen vergoeding moet worden betaald, dan kunnen deze rechten en verplichtingen 'pro memorie' in de boekhouding worden opgenomen. Bij goederen is de waarde gelijk aan de aanschaffingswaarde van de goederen.

De waardering gebeurt tegen het bedrag dat vermeld staat in het termijncontract (nominale waarde)

De waardering stemt overeen met de aanschaffingswaarde van het desbetreffende vast actief

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten
080 Debiteuren wegens trekkingsrechten op investeringssubsidies
081 Trekkingsrechten op investeringssubsidies ter beschikking van de provincie

075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

070 Gebruiksrechten op lange termijn
0700 Terreinen en gebouwen
0701 Installaties, machines en uitrusting
0702 Meubilair en rollend materieel
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
072 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
073 Committenten en deponenten van goederen en waarden
074 Goederen en waarden gehouden en voor rekening of ten bate en voor risico van derden

07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

06 Termijn-overeenkomsten

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050 Verplichtingen tot aankoop
051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
052 Debiteuren wegens verplichting tot aankoop
053 Verplichtingen tot verkoop
054 Rechten tot aankoop
055 Crediteuren wegens rechten tot aankoop
056 Debiteuren wegens rechten tot verkoop
057 Rechten tot verkoop

041 Goederen en waarden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor riscico van de Provincie

040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de Provincie van goederen en waarden

De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van de goederen of de nominale waarde van de waarden

De waarde van deze zekerheden moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de ontvangen waarborg (nominale waarde)

03 Ontvangen zekerheden
032 Ontvangen zekerheden
033 Zekerheidsstellers

De waarde wordt bepaald door het maximale bedrag waarvoor het bestuur als zekerheidssteller opkomt, met als maximum de vaststaande schuld die zij waarborgt

De waarde van deze zekerheden is de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar nooit hoger dan de vaststaande schuld (nominale waarde)

04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de
boekhoudkundige entiteit

Kostprijsmodel

Deze zekerheden worden gewaardeerd aan het maximaal bedrag van de gewaarborgde schuld (nominale waarde). Voor gewaarborgde contractuele schulden is de grens de hoogte van de schuld. Sommige schulden (bv. voorschotten in RC kunnen schommelen waarbij het zinvol is om de maximale zekerheidsstelling aan te duiden.

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Overzichtstabel van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken

Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde

Waardering beginbalans

02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
020 Crediteuren van de Provincie, houders van zakelijke zekerheden
021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden

01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur

0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

- Europese Overheid
- Federale Overheid
- Vlaamse Overheid
- Lokale besturen
- Overige
Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen
Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen
Overige schenkingen
Overige schenkingen

BALANSRUBRIEKEN

Cobra 109017 zitting Deputatie 26.11.2020

117

Afschrijvingsduur
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn
opgenomen (klasse 0)
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De rechten en verplichtingen die niet in
de balans zijn opgenomen (klasse 0)
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

30.941.853,33 €

013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden
013001Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan

- 184.653,49 €

door OCMW’s:
013901 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan

- 30.757.199,84 €

door andere entiteiten

03 Ontvangen zekerheden
032010 Ontvangen zekerheden

780.120,00 €

033010 Zekerheidstellers

-780.120,00 €

05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050 Verplichtingen tot aankoop
050010 Verplichtingen tot aankoop

-€

051010 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

- €
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de
gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
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Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Deze toelichting biedt een verklaring voor de materiële verschillen die we vaststellen tussen de gerealiseerde
ontvangsten/uitgaven en de geraamde ontvangsten/uitgaven (rekening houdend met de goedgekeurde vierde
aanpassingen van het meerjarenplan).
Gezien de focus in dit rapport ligt op de financiële materiële verschillen, verhogen we het rapporteringsniveau
van dit rapport naar het actieplan. De omvang van de actieplannen leent zich beter om de financiële materiële
verschillen te duiden. Dit moet ook de leesbaarheid van het document ten goede komen. Inhoudelijke duiding is
in detail terug te vinden in de beleidsevaluatie.
De selectie van actieplannen is gebaseerd op onderstaande criteria, opgesplitst volgens uitgaven en ontvangsten.
Uitgaven
De realisatie van de uitgaven in 2021 is als volgt:

Cascadegewijs selecteren we eerst alle beleidsdoelstellingen en vervolgens alle actieplannen die lager scoren
dan het uitvoeringspercentage. Alle actieplannen die een eindbudget hoger dan 300.000 euro hebben, worden
als materieel beschouwd.
Anderzijds worden ook alle actieplannen met een uitvoeringspercentage van meer dan 100% toegelicht.
Ontvangsten
De ontvangsten werden in 2021 gerealiseerd t.o.v. het eindkrediet.

Voor de ontvangsten is het belangrijk dat alle geraamde ontvangsten op zijn minst gerealiseerd worden.
Daarom selecteren we cascadegewijs de beleidsdoelstellingen en vervolgens actieplannen waarop de uitvoering
lager is dan 100% en op voorwaarde dat het eindkrediet op het niveau van het actieplan in absoluut bedrag
minstens 300.000 euro bedraagt.
Bij ontvangsten die onderraamd zijn (m.a.w. meer ontvangen dan gebudgetteerd), bespreken we alle afwijkingen
van meer dan 10% (of een uitvoering van 110% op actieplanniveau) met een eindbudget van hoger dan 300.000
euro. Aanvullend worden ook de ontvangsten toegelicht die niet gebudgetteerd werden, rekening houdende
met de gedefinieerde materialiteit.
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Op basis van deze beoordeling worden volgende actieplannen toegelicht :

Beleidsdoelstelling 01. De provincie West-Vlaanderen is top-attractieve provincie

Motivering: Globaal gezien lagen de werkingskosten in het Zwin iets lager dan geraamd. Daarenboven is een
factuur voor de betaling van uitzendkrachten in 2021 te laat ontvangen waardoor dit niet meer aangerekend kon
worden in 2021.
Het uitgebreide aanbod van het Zwin Natuur Park het hele jaar door zorgde voor indrukwekkende
bezoekersaantallen in 2021, nl. 136.169 bezoekers, wat een stijging is van 11% t.o.v. 2019 en 42% t.o.v. 2020. Dit
resulteerde in hogere inkomgelden én een hogere verkoop van materiaal in de shops.

Motivering : De werkingskosten voor de baggerwerken van de vijver Esenkasteel werden benomen van een
andere budgetpost, waardoor het budget hier niet besteed werd. De baggerwerken in het domein Fort van
Beieren werden omwille van de diverse procedures niet uitgevoerd in 2021.
Daarnaast waren de werkingskosten voor het beheer en de inrichting van de provinciedomeinen en groene assen
in 2021 lager dan voorzien.
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De subsidieontvangst voor het hefboomproject Natte Natuur De Gavers werd reeds begin 2021 betaald, maar
daar de toekenning dateerde van 18/12/2020 werd deze ontvangst op 2020 geboekt en dus verkeerdelijk voorzien
op 2021.

Motivering: Algemeen lagen de werkingsbudgetten iets lager dan initieel geraamd. Het belangrijkste materieel
verschil betreft de budgetten voor onvoorziene werken, diensten en andere prestaties voor facilitaire diensten.
Deze werden in 2021 niet gebruikt, daar er geen onvoorziene kosten gemaakt werden.

Motivering : De DBFMO-overeenkomst met betrekking tot het Olympiabad werd onverminderd uitgevoerd. De
normale beschikbaarheidsvergoeding werd uitbetaald, onder voorbehoud van wijziging van deze vergoeding
conform de bepalingen van de overeenkomst, rekening houdende met de impact van de COVID-19-maatregelen
op de exploitatie van het zwembad. Er kan niet worden uitgesloten dat op termijn een hogere
beschikbaarheidsvergoeding moet worden betaald, doch de discussie hierover met de exploitant is omwille van
de complexiteit van het dossier, de financiële belangen en de blijvende impact van COVID 19-maatregelen op de
normale werking van het zwembad, nog steeds hangende.
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Motivering: Omwille van de geldende COVID-19-maatregelen zijn er veel minder erfgoedlocatiebezoeken
geweest, die in aanmerking komen voor subsidiëring. Ook was er minder inzet nodig van maatwerkbedrijven voor
het onderhoud van erfgoed. Bijkomend werd het reglement voor de ondersteuning van erfgoedontsluiting pas
begin 2021 gelanceerd waardoor slechts een beperkt aantal projecten voor ondersteuning zijn ingediend. Tot slot
hadden de COVID-19-maatregelen in 2021 nog een sterk voelbaar effect (b.v. project Grondtonen ging niet door)
en waren minder onderhoudsbudgetten voor het erfgoed nodig dan voorzien.

Beleidsdoelstelling 02. De provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie, die duurzaam
ontwikkelt

Motivering: De kosten voor de bezoldiging van het gesubsidieerd onderwijzend personeel in het PTI werden in
2021 ruim gebudgetteerd, deze worden voor hetzelfde bedrag ingeschreven als subsidieontvangst Het “tekort”
aan ontvangsten is terug te vinden als “overschot” bij de uitgaven daar de uitgaven en inkomsten van deze
loonkosten een budgettaire nuloperatie vormen.
De Agion-toelage (ontvangst) voor de uitbreiding van blok C (Wetenschap en Groen), voorzien in 2022, is reeds
uitbetaald in 2021.
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Beleidsdoelstelling 03. De provincie West-Vlaanderen is planner en inrichter van de fysieke ruimte

Motivering : De investeringstoelagen aan Stad Veurne en Stad Nieuwpoort ten bedrage van 1.4 miljoen euro
werden in 2021 niet uitbetaald en werden overgedragen naar 2022.
De algemene werkingskosten voor het uitwerken van projecten, en dan meer specifiek de kosten voor erelonen
voor het uitwerken van beleidsvisie’s, Ruimtelijike uitvoeringsplannen,… lagen in 2021 lager dan voorzien.

Motivering : De budgettering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de Oostkustpolder voor
de periode 2020-2025 was gebaseerd volgens het principe dat de kosten voor werken in jaar X zouden
gefactureerd worden in jaar X+1 via een schuldvordering in te dienen vóór 01/03. Boekhoudkundig moeten
werken die in jaar X werden uitgevoerd, ook aangerekend worden in jaar X. Concreet betekent dit dat de kosten
van 2021 ook geboekt werden in 2021, terwijl ze budgettair pas voorzien waren in 2022. Hiervoor was een
kredietoverschrijding op het budget van dit actieplan 2021 nodig.
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Motivering : Om diverse redenen, technische en andere, zijn verschillende gunningen i.k.v. het fietsfonds later dan
voorzien uitgevoerd of uitgesteld naar 2022. Dit impliceert dat zowel de voorziene uitgaven als de inkomsten
gerelateerd aan de dossiers niet volledige gerealiseerd werden.

Motivering : Op dit actieplan was er een kredietoverschrijding op werkingsuitgaven voor de elektriciteitskosten
van de pompgemalen (facturen december). Deze kosten waren in 2021 ruim hoger dan voorzien omwille van
enerzijds de stijgende energieprijzen en anderzijds omwille van de overstroming van de IJzer tijdens de maand
november waarbij de pompgemalen op volle toeren pompten.
Binnen het project Lynbatis konden de werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek te
Wervik/Menen niet doorgaan wegens een geweigerde omgevingsvergunning. Ook het herstel van het bekken te
Wulvergem kon niet volledig uitgevoerd worden in 2021 op basis van de verkregen omgevingsvergunning. De
geraamde subsidieontvangst van 511.000 euro op 2021 kon hierdoor niet gerealiseerd worden en wordt omwille
van bovenvermelde elementen bijgestuurd tot 174.762,50 euro in 2022.
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Motivering : De provinciale huurgarantieverzekering werd opgestart in 2021, maar er gebeurden nog geen
betalingen. Omwille van COVID-19 werden geen ook studiemomenten voorzien waardoor de werkingsbudgetten
hiervoor niet gebruikt werden.

Motivering : Alle ontvangen aanvragen tot uitbetalingen van investeringstoelagen i.k.v. landinrichtings- en
ruilverkavelingsprojecten van de VLM werden uitbetaald. Het uitbetaalde bedrag in 2021 is lager dan geraamd.
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Beleidsdoelstelling 04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Motivering : De werkingskosten data en informatieverzameling lagen in 2021 lager dan initieel geraamd.

Motivering : De subsidieovereenkomst met Natuurpunt Beheer omtrent Natuureducatief Beheer heeft pas begin
2022 de finale vorm gekregen waardoor er in 2021 nog geen aanrekeningen plaatsvonden. Daarnaast was er
onder de actie Vergroenen van schoolomgevingen via trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring een
restkrediet i.k.v. het provinciaal reglement Natuur op school. Het transactiemoment kan niet steeds precies
ingeschat worden doordat dossiers vertraging oplopen in de uitvoering. Anderzijds gebeuren er ook
herberekeningen t.o.v. de initiële projectbudgettering. Voor het NME-aanbod in Zuid-West-Vlaanderen waren de
middelen overraamd. Een aantal activiteiten werden afgelast omwille van COVID-19-veiligheidsmaatregelen.
M.b.t. de ontwikkeling van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek was
er geen ruimte binnen het centrale team om hier zelf op in te zetten. In de centrale NME-werking konden door de
COVID-19-maatregelen ook minder activiteiten georganiseerd worden waardoor minder kosten gemaakt werden
dan voorzien.
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Motivering: De overeenkomst met Bond Beter Leefmilieu (BBL) voor de werkingsjaren 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 voorziet in een max. bedrag per projectjaar van 150.000 EUR. 75.000 EUR hiervan wordt uitbetaald
als voorschot waarvan 10.000 EUR vergoeding voor BBL is. De rest van de middelen dient voor de uitvoering van
de projecten. Hiervoor moeten gemaakte kosten bewezen worden via de projectrapportering. BBL diende reeds 2
keer een projectrapportering in bij de Provincie.
Omwille van COVID-19 werden geen publicitaire acties ondernomen i.k.v. het provinciaal mobiliteitspunt. De
Testkaravaan heeft slecht een half jaar gedraaid eveneens omwille van de COVID-19-maatregelen.
Bij investeringen worden de masterplannen Fiets regio Oostende en Midwest gegund in de loop van 2022. De
opstart van deze studieprocessen werd in samenspraak met de Vlaamse overheid gealigneerd op de voortgang
van de vervoerregioplannen.
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Beleidsdoelstelling 05. De provincie West-Vlaanderen is internationale partner

Motivering : Omwille van de COVID-19-maatregelen werden verschillende evenementen en fysieke bijeenkomsten
geannuleerd of vervangen door een digitaal alternatief. Hierdoor waren de algemene werkingsmiddelen lager
dan voorzien.

Motivering : Het project AB Vluchtelingen social werd verlengd tot 30/06/2022. Hierdoor zijn enkele acties en
bijhorende kosten doorgeschoven van 2021 naar 2022.
Ook de samenwerking met KU Leuven i.k.v. het pilootproject 'RecyMabuild' werd verlengd, waardoor de kosten
pas in 2022 gemaakt zullen worden.
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Motivering : De werkingsuitgaven in 2021 waren lager dan voorzien:
• Door de COVID-19-pandemie hebben minder studenten deelgenomen aan uitwisselingsprojecten.
• Door COVID19 liepen heel wat projecten i.k.v. de ondersteuning van initiatieven in het Zuiden vertraging
op en vragen ze hun tussentijds en eindsaldo later op dan gebudgetteerd was.
Het relatief lage aantal dossiers in 2021 is eveneens een gevolg van de COVID-19-pandemie: veel
activiteiten werden afgeschaft of uitgesteld. De COVID-19-crisis had ook gevolgen voor eerder
goedgekeurde dossiers. 13 in vorige jaren goedgekeurde dossiers gaven aan omwille van de COVID-19crisis niet aan de afspraken te kunnen beantwoorden. Deze dossiers werden in samenspraak met de
indiener aangepast. Het gaat niet over extra financiering, wel verlenging van looptijd en/of aanpassing
indicatoren.
• Doordat de Europese programmaperiode (2014-2020) ten einde loopt, lag de focus in 2021 voornamelijk
op het verwerken van de einddossiers en uitbetalen/terugvorderen van saldo's. Door de COVID-19-crisis
hebben ook hier in 2021 een aantal projecten een verlenging aangevraagd waardoor het eindsaldo naar
2022 werd verschoven.
• De middelen voorzien ter aanvulling van de middelen PDPO en Platteland Plus zijn niet volledig benut.
Het is niet mogelijk op voorhand te weten hoeveel projectaanvragen er zullen binnenkomen. In het
najaar van 2021 bleek dat er geen projecten meer gingen binnenkomen.
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Beleidsdoelstelling 06. De provincie West-Vlaanderen is een efficiënt en effectief bestuur

Motivering : De werkingskosten onder dit actieplan vielen hoger uit dan geraamd. Voor onroerende voorheffing
kampt het agentschap Vlaamse Belastingdienst met een achterstand en onvoorspelbaarheid op vlak van het
versturen van facturen. Eind 2021 werden nog een aantal facturen ontvangen van voorgaande aanslagjaren. Ook
binnen de verzekeringsportefeuille werden eind 2021 nog een aantal facturen ontvangen met een hogere premie
bij afrekening. Ten slotte waren de kosten voor erelonen advocaten in 2021 hoger dan geraamd voor de betaling
diverse facturen i.k.v. lopende rechtszaken. Het effectief benodigde bedrag hiervoor is moeilijk voorspelbaar
gezien het aantal lopende dossiers en de diversiteit van advocaten waarmee samengewerkt wordt. Voor
bovengenoemde kosten werden middelen verschoven tussen actieplannen conform het kader voor
kredietbewaking m.b.t. het meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd door de provincieraad op 24/10/2019.
Deze verschuivingen komen niet tot uiting in de kolom eindkredieten omdat deze niet de stand op 31/12/2021
weergeven maar zoals laatst gerapporteerd in de strategische nota bij de vierde aanpassing op het
meerjarenplan.

Motivering : De investeringswerken voor de restauratie van de orgels in de Sint-Salvatorskathedraal werden
uitgevoerd, maar de restauratie van het Klais-orgel verliep minder snel dan oorspronkelijk geraamd en worden
verder gezet in 2022. De verschuldigde erelonen werden uitbetaald. De alarminstallatie van de kathedraal en de
domotica in de Schatkamer werden vernieuwd.
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Motivering : Gezien de forse prijsstijgingen op energie in 2021 in combinatie met een grootverbruik in Boeverbos,
waren de kosten hoger dan geraamd voor het betalen van de energiefactuur van december 2021.
De geplande investeringen op de site Boeverbos werden uitgevoerd, maar de kosten hiervoor lagen in 2021
lager dan voorzien.
De premie van Onroerend Erfgoed voor kasteel ’t Hooghe kan pas gevorderd worden als de werken volledig en
kwalitatief uitgevoerd zijn. De werken zullen pas in 2022 beëindigd zijn.
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en
ontvangsten met een buitengewone invloed op het
budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of
tekort van het boekjaar
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TOEGEVOEGDE NOTA VAN DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD
VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2021

Dames en Heren,

De deputatie legt hierbij het ontwerp van de jaarrekening 2021 aan uw beraadslaging voor.
Het beleidsrapport “jaarrekening” omvat volgende documenten (gebundeld in 3 boekdelen) :
1.
2.

3.
4.

De beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021
De financiële nota bij de jaarrekening 2021
▪ De doelstellingenrekening (schema J1)
▪ De staat van het financieel evenwicht (schema J2)
▪ De realisatie van de kredieten (schema J3)
▪ De balans (schema J4)
▪ De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
De toelichting bij de jaarrekening 2021
De documentatie bij de jaarrekening 2021

In de schema’s worden de rekeningcijfers 2021 vergeleken met de cijfers zoals geraamd bij de vierde
aanpassing van het meerjarenplan (vastgesteld door de provincieraad op 2 december 2021). Deze
worden gedefinieerd als “Meerjarenplan” of “Eindkredieten”.
In de beleidsevaluatie en het schema J3 wordt bijkomend vergeleken met “Initiële kredieten”. Deze
term verwijst naar de kredieten zoals geraamd na de tweede aanpassing van het meerjarenplan
(vastgesteld door de provincieraad op 3 december 2020) waarbij de eerste autorisatie aan de kredieten
2021 verleend werd.
De documentatie omvat alle achtergrondinformatie die nuttig (maar niet essentieel) is om de
jaarrekening te beoordelen. De toelichting is een integraal deel van het beleidsrapport en dient te
worden goedgekeurd door de provincieraad. De documentatie daarentegen is louter informatief.
Tot en met de jaarrekening 2020 waren alle acties prioritair, d.w.z. dat er expliciet over gerapporteerd
wordt in de beleidsevaluatie bij de jaarrekening (boekdeel 1) of in de strategische nota bij het
meerjarenplan. Om de focus te houden op de lopende en toekomstige acties werd door de
provincieraad beslist dat acties die na het voorleggen van een jaarrekening volledig gerealiseerd zijn
(zowel inhoudelijk als financieel) niet langer als prioritair aan te duiden. Na de vaststelling van de
jaarrekening 2020 werden een aantal acties als niet-prioritair aangeduid en dit wordt opnieuw
voorgesteld na de jaarrekening 2021. Alle acties zowel de prioritaire als de niet prioritaire kunnen wel
nog altijd geraadpleegd worden in de documentatie (boekdeel 3).
Bovenstaande documenten worden u digitaal ter beschikking gesteld in 3 boekdelen. Het eerste deel
bevat de beleidsevaluatie; het tweede boekdeel de financiële nota, de toelichting en een eerste stuk
van de documentatie en het derde boekdeel 3 bevat als vervolg van de documentatie het overzicht
van alle acties (prioritaire en niet prioritaire).
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In deze toegevoegde nota bespreken we achtereenvolgens :
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021
Staat van het financieel evenwicht 2021
Realisatie van de kredieten 2021
Balans 2021
Staat van opbrengsten en kosten 2021

BELEIDSEVALUATIE bij de jaarrekening 2021

De inhoudelijke stand van zaken van de jaarrekening 2021 komt tot uiting in de beleidsevaluatie 2021
die per prioritaire actie een omschrijving bevat van de mate waarin de actie gerealiseerd is.

1.1. OVERZICHT VAN DE NIEUWE ACTIES
Er werden geen nieuwe acties gecreëerd na de vierde aanpassing van het meerjarenplan (vastgesteld
door de provincieraad op 2 december 2021) t.e.m. het einde van het boekjaar 2021.

1.2. OVERZICHT VAN DE NIET-PRIORITAIRE ACTIES na vaststelling jaarrekening 2021
Om de focus te houden op de lopende en toekomstige acties wordt voorgesteld om de volgende acties
na het voorleggen van de jaarrekening 2021 niet langer als prioritair aan te duiden. Ze zijn zowel
inhoudelijk als financieel volledig afgerond. Dit betekent dat ze vanaf de volgende aanpassing van het
meerjarenplan niet langer terug te vinden zullen zijn in de strategische nota, maar wel steeds kunnen
geraadpleegd worden in de documentatie.
Omschrijving van de actie
AC000448 Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer
AC000032 Promoten en integreren van De Gavers en Transfo binnen het
recreatief aanbod van Je Wildste Westen – Kanaal Bossuit-Kortrijk
AC000034 Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall
Europe (Creative Europe - Culture)
AC000523 Covid-19 noodhulp aan woonzorgcentra en kleinschalige
organisaties tegen armoede
AC000249 Coördineren van de uitvoering van het Europees project
Grassification (Interreg 2 Seas)
AC000527 COVID-19 relaunchplan West-Vlaanderen
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Blz. Beleidsevaluatie
13
19
19
142
179
228

1.3. INDICATOREN
Bij de derde aanpassing van het meerjarenplan werd d.m.v. indicatoren een versterking aangebracht
aan de beleidsconfiguratie (= geheel van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties).
Met de introductie van indicatoren wordt kwantitatief aangegeven op welke manier de geformuleerde
strategie opgevolgd zal worden. De indicatoren worden geïntroduceerd op het niveau van de
beleidsdoelstellingen en op het niveau van de actieplannen. Ze bestaan uit een kwalitatieve
omschrijving van de indicator, een streefcijfer en de aanduiding op welk tijdstip ze worden gemeten.
De indicatoren hebben een signaalfunctie en zijn bedoeld om een uitspraak te doen over de mate
waarin de vooropgestelde resultaten gehaald zullen worden.
De indicatoren van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen zijn onderling verbonden en hebben
in die optiek een andere betekenis :
Indicatoren actieplannen
Vraag: Zijn we op goede weg om het resultaat
voor onze beleidsdoelstelling te halen?
Evaluatie: jaarlijks doen we hierover een
uitspraak bij de beleidsevaluatie (via de
jaarrekening)
Wanneer communiceren we met de
provincieraad?:
• Juni 2022 (over 2021)
• Juni 2023 (over 2022)
• Juni 2024 (over 2023)
• Juni 2025 (over 2024)

Indicatoren beleidsdoelstellingen
Vraag: Hebben we het resultaat voor onze
beleidsdoelstelling gehaald?
Evaluatie: één keer op het einde van het
meerjarenplan bij de beleidsevaluatie (via de
jaarrekening)
Wanneer communiceren we met de
provincieraad?:
• juni 2025 (over 2020-2025)

In de beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021 vindt u de eerste evaluatie van de indicatoren op het
niveau actieplan terug.
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2.

STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT 2021

De staat van het financieel evenwicht 2021 (schema J2) geeft inzage in :
▪ Het beschikbaar budgettair resultaat
▪ De autofinancieringsmarge
▪ De gecorrigeerde autofinancieringsmarge
▪ De geconsolideerde autofinancieringsmarge

2.1. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT
Het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt 137.069.340,37 euro. Hiermee
is voldaan aan de voorwaarde dat deze ratio elk jaar moet hoger zijn 0.
Het is de resultante van het budgettair resultaat van het boekjaar 2021, plus het gecumuleerd
budgettair resultaat van het vorig boekjaar min de eventueel onbeschikbare gelden. Het beschikbaar
budgettair resultaat werd na de vierde aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 114.541.729,59
euro.
Jaarrekening 2021

Meerjarenplan 2021

35.102.666,73

25.296.797,51

136.586.093,95
171.688.760,68

143.649.230,73
168.946.028,24

-33.678.755,67

-46.147.872,23

38.584.535,65
4.905.779,98

53.611.437,79
7.463.565,56

9.509.412,37

9.256.787,37

12.225.232,91
21.734.645,28

12.482.482,91
21.739.270,28

budgettair resultaat boekjaar

10.933.323,43

-11.594.287,35

gecumuleerd budgettair resultaat
vorig boekjaar

126.136.016,94

126.136.016,94

gecumuleerd budgettair resultaat

137.069.340,37

114.541.729,59

0,00

0,00

137.069.340,37

114.541.729,59

Saldo exploitatierekening
- uitgaven
- ontvangsten
Saldo investeringsrekening
- uitgaven
- ontvangsten
Saldo financieringsrekening
- uitgaven
- ontvangsten

onbeschikbare gelden
Beschikbaar budgettair resultaat

Het verschil van 22,5 MIO tussen de “jaarrekening 2021” en het “meerjarenplan 2021” is vooral te
lokaliseren bij de exploitatierekening (10 MIO) en de investeringsrekening (12,5 MIO). Bij beide waren
de uitgaven lager dan voorzien, bij de investeringsrekening waren de ontvangsten evenwel ook lager
dan begroot.
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2.2. AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM)
De autofinancieringsmarge geeft het verschil weer tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke
aflossingen. Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de
periodieke kapitaalsaflossingen van leningen en leasings, nog middelen overblijven om een deel van
de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. De
autofinancieringsmarge moet minstens in 2025  0 zijn.
In 2021 bedraagt de AFM 25.111.954,10 euro alhoewel de autofinancieringsmarge werd geraamd in
het meerjarenplan op 15.306.084,88 euro. Dit verschil van 10 MIO is uitsluitend te situeren bij de
uitvoering van de exploitatierekening.
Jaarrekening 2021

Meerjarenplan 2021

35.102.666,73

25.296.797,51

Netto periodieke aflossingen

9.990.712,63

9.990.712,63

Periodieke aflossingen conform
verbintenissen

12.224.982,91

12.224.982,91

2.234.270,28

2.234.270,28

25.111.954,10

15.306.084,88

Saldo exploitatierekening

Periodieke terugvorderingen leningen
Autofinancieringsmarge

2.3 GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE
De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar een berekening van de gecorrigeerde
autofinancieringsmarge. Dit is een aanvullende indicator waarbij de besturen een correctie moeten
doen op de periodieke aflossingen om rekening te houden met de financiële schulden die eventueel
niet periodiek afgelost zouden worden (bijvoorbeeld niet klassieke financieringsvormen zoals
bulletleningen). De gewone autofinancieringsmarge gaat uit van een klassieke schuldfinanciering met
leningen die regelmatig afgelost worden en houdt enkel rekening met de periodieke aflossingen. Voor
de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt er een correctie doorgevoerd zodat
eventuele niet–periodieke aflossingen tot uiting komen.
Door die correctie krijgen de raadsleden een indicator die de impact van alternatieve
financieringsvormen neutraliseert.
2021
12.224.982,91
97.020.924,53
7.761.673,96
4.463.308,95

Periodieke aflossingen (*)
Financiële schuld 31/12 vorig boekjaar
Gecorrigeerde aflossingen (**)
VERSCHIL OP AFLOSSINGEN

(*) Er wordt geen rekening gehouden met periodieke terugvorderingen van toegestane leningen. Het zijn dus niet de netto periodieke aflossingen.
(**) De gecorrigeerde aflossingen worden berekend op basis van 8% van de uitstaande financiële schulden van het voorgaande boekjaar (31/12)

Autofinancieringsmarge
Verschil op aflossingen
GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE
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2021
25.111.954,10
4.463.308,95
29.575.263,05

Voor het provinciebestuur is de correctie die toegepast moet worden een positief bedrag van
+4.463.308,95 euro. Deze correctie zorgt er dus voor dat onze autofinancieringsmarge nog positiever
wordt en duidt op een gezond schuldbeheer en aflossingsritme.

2.4. GECONSOLIDEERDE AUTOFINANIERINGSMARGE
De APB’s (= Westtoer, Vonk en Monumentenwacht) maken hun jaarrekening op volgens hetzelfde
concept en dezelfde logica als het provinciebestuur. De staat van het financieel evenwicht van de
provincie bevat ook informatie over de geconsolideerde financiële evenwichten. Inagro, POM WestVlaanderen en TUA West horen hier niet bij. Inagro is een provinciaal extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm, POM is een entiteit sui generis en TUA West is een stichting.
De APB’s legden hun jaarrekening in mei aan de provincieraad voor.
De consolidatie gebeurt voor alle financiële evenwichten, m.n. het beschikbaar budgettair resultaat,
de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Het zijn geen afdwingbare
normen, maar als een bestuur voor één van deze indicatoren onder 0 gaat, dan worden maatregelen
verwacht om bij te sturen.
Het provinciebestuur voldoet aan alle geconsolideerde evenwichtsvoorwaarden.
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3.

REALISATIE VAN DE KREDIETEN 2021

Het schema J3 geeft inzage in de realisatie van de kredieten opgesplitst per type budget (exploitatie,
investering en financiering) en per soort budget (uitgaven of ontvangsten). Daarnaast wordt de
realisatie vergeleken met de initiële kredieten en de eindkredieten.
Onder initiële kredieten moeten we het volgende begrijpen. Er wordt gewerkt binnen een context van
een meerjarenplan. De provincieraad moet minstens eenmaal per jaar een aanpassing van het
meerjarenplan vaststellen waarbij dan de ramingen voor het eerstvolgende jaar geautoriseerd worden
naar kredieten. Dit zijn de initiële kredieten. Dit gebeurde voor ons provinciebestuur op 3 december
2020 bij de vaststelling van de tweede aanpassing op het meerjarenplan (= 1e autorisatie van de
kredieten 2021).
Eindkredieten zijn de kredieten zoals vastgesteld door de provincieraad op 2 december 2021 volgens
de vierde aanpassing van het meerjarenplan.

3.1. ANALYSE PER SOORT

3.1.1. UITGAVENKREDIETEN 2021
Hieronder vindt u een visuele weergave van de evolutie van de uitgavenkredieten 2021.

Uit de grafiek blijkt dat de uitgaven voor alle rubrieken lager zijn dan de eindkredieten (en dan de
initiële kredieten).
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3.1.2. ONTVANGSTENKREDIETEN 2021
Hieronder vindt u een visuele weergave van de evolutie van de ontvangstenkredieten 2021.

Uit de grafiek kan men concluderen dat de exploitatieontvangsten hoger zijn dan de eindkredieten. Dit
is niet het geval bij de financieringsuitgaven (waar slechts een minimaal verschil is) maar nog minder
bij de investeringen.

3.2. ANALYSE PER TYPE BUDGET

3.2.1.

EXPLOITATIEREKENING 2021

De exploitatierekening 2021 sluit af met een positief saldo van 35.102.666,73 euro. Dit saldo is het
verschil tussen de exploitatie-ontvangsten en exploitatie-uitgaven. Dit werd na de vierde aanpassing
van het meerjarenplan geraamd op 25.296.797,51 euro.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de realisatie van de exploitatiekredieten 2021 t.o.v. de
eindkredieten per rubriek.
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(*) Het uitvoeringspercentage maakt de vergelijking tussen de eindkredieten en de gerealiseerde kredieten 2021 per budgettaire rubriek.

Er werd 5% van het totale exploitatie-uitgavenbudget niet uitgevoerd en er werd 2% meer aan
exploitatie-ontvangsten gerealiseerd dan geraamd. Een verklaring van de materiële verschillen tussen
de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven maakt deel uit
van de toelichting bij de jaarrekening 2021. In dit document vindt u gedetailleerde informatie per
actieplan waarom een aantal kredieten niet volledig gerealiseerd werden. Over de fiscale ontvangsten
is bijkomende informatie terug te vinden in de toelichting.

Hieronder ziet u de evolutie van de exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten per rubriek in de
afgelopen 6 jaren.
Evolutie exploitatie uitgaven 2016-2021
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €

10.000.000 €
0€
Goederen en diensten en andere
operationele uitgaven
JR2016

Bezold., soc.last & pensioen
JR2017

JR2018

Toegestane werkingssubsidies

JR2019

JR2020

Financiële uitgaven

JR2021

Evolutie exploitatie ontvangsten 2016-2021
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Ontvangsten uit de
werking en andere
operationele
ontvangsten
JR2016

Fiscale ontvangsten

JR2017

JR2018
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Werkingssubsidies

JR2019

JR2020

Financiële ontvangsten

JR2021

3.2.2.

INVESTERINGSREKENING 2021

De investeringsrekening 2021 sluit af met een negatief saldo van 33.678.755,67 euro. Dit saldo maakt
het verschil tussen de investeringsontvangsten en investeringsuitgaven. Dit saldo werd na de vierde
aanpassing van het meerjarenplan geraamd op – 46.147.872,23 euro.
3.2.2.1. Investeringsuitgaven
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de realisatie van de investeringsuitgaven 2021 t.o.v. de
eindkredieten per rubriek.

(*) Het uitvoeringspercentage maakt de vergelijking tussen de eindkredieten en de gerealiseerde kredieten 2021 per budgettaire rubriek.

Er werd 72% van het totale investeringsuitgavenbudget aangerekend/gerealiseerd. Een verklaring van
de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde
ontvangsten en uitgaven maakt deel uit van de toelichting bij de jaarrekening 2021. In dit document
vindt u gedetailleerde informatie per actieplan waarom een aantal kredieten niet volledig gerealiseerd
werden. Over de investeringskredieten die zijn overgedragen naar het boekjaar 2022 is bijkomende
informatie terug te vinden in de toelichting.
De belangrijke gerealiseerde investeringen op het eigen patrimonium in 2021 vindt u terug bij de
volgende acties :

Belangrijke verstrekte investeringstoelagen in 2021 vindt u terug bij de volgende acties :

Hieronder ziet u ter situering, de evolutie van de investeringsuitgaven in de afgelopen 6 jaren.
Boekhoudkundig zit hier uiteraard minder een patroon in.
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Evolutie investeringsuitgaven 2016 - 2021
45.000.000
40.000.000
35.000.000

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
JR2016

JR2017
Eigen patrimonium

JR2018
Investeringstoelage

JR2019

JR2020

Totaal investeringsbudget

De verdeling van de investeringsuitgaven over de beleidsdoelstellingen ziet er als volgt uit :
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JR2021

3.2.2.2. Investeringsontvangsten
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de realisatie van de investeringsontvangsten 2021 t.o.v.
de eindkredieten per rubriek.

(*) Het uitvoeringspercentage maakt de vergelijking tussen de eindkredieten en de gerealiseerde kredieten 2021per budgettaire rubriek.

Er werd 66% van het totale investeringsontvangsten-budget aangerekend. Een verklaring van de
materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de geraamde ontvangsten maakt deel
uit van de toelichting bij de jaarrekening 2021. In dit document vindt u gedetailleerde informatie per
actieplan waarom een aantal kredieten niet volledig gerealiseerd werden. Over de
investeringskredieten die zijn overgedragen naar het boekjaar 2022 is bijkomende informatie terug te
vinden in de toelichting.
Belangrijke ontvangen investeringstoelagen in 2021 vindt u terug bij de volgende acties :

Hieronder ziet u de evolutie van de investeringsontvangsten in de afgelopen 6 jaren.

Evolutie investeringsontvangsten 2016 - 2021
12.000.000

10.000.000
8.000.000
6.000.000

4.000.000
2.000.000
0
JR2015

JR2016
Eigen patrimonium

JR2017

JR2018
Investeringstoelage
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JR2019

JR2020

Totaal investeringsbudget

JR2021

3.2.3.

FINANCIERINGSREKENING 2021

De financieringsrekening sluit af met een positief saldo van 9.509.412,37 euro. Dit saldo is het verschil
tussen de financieringsontvangsten en -uitgaven. Dit werd na de vierde aanpassing van het
meerjarenplan geraamd op 9.256.787,37 euro.
3.2.3.1. Financieringsuitgaven
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de realisatie van de financieringsuitgaven 2021 t.o.v. de
eindkredieten per rubriek.

(*) Het uitvoeringspercentage maakt de vergelijking tussen de eindkredieten en de gerealiseerde kredieten 2021 per budgettaire rubriek.

De uitgaven van het type “Financiering” werden voor 98% gerealiseerd. De kredieten voor de
vereffening van financiële schulden (= aflossing leningen) vormen het hoofdbestanddeel van de
financieringsuitgaven en zijn volledig aangewend.
Daarnaast zijn er nog de leningen die enerzijds kunnen toegestaan worden door de Sociale dienst aan
Provinciepersoneel (maar niet nodig bleek in 2021) en anderzijds aan de Grondenbank De Gavers. Er
werd een overeenkomst afgesloten met de VLM waarbij in het totaal 2.750.000 euro voorzien wordt
voor de realisatie van de Grondenbank De Gavers. Dit bedrag kreeg de VLM in verschillende schijven
over meerdere jaren uitbetaald met de bedoeling om de laatste schijf van 250.000 euro in 2021 toe te
kennen. De uitbetaling van de laatste schijf wordt uitgesteld naar 2022. Dit krediet wordt
overgedragen naar 2022. Deze schijven worden in eerste instantie geregistreerd als een lening aan de
VLM die pas bij de definitieve verwerving en overdracht van de gronden aan de provincie omgezet
wordt naar een investeringsuitgave.
Ten slotte voorzien we een beperkt krediet voor de vereffening van niet-financiële schulden. Dit wordt
aangesproken als er een lange termijn waarborg - die de provincie ooit ontvangen heeft - terugbetaald
moet worden.
3.2.3.2. Financieringsontvangsten
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de realisatie van de financieringsontvangsten 2021 t.o.v.
de eindkredieten per rubriek (100 % realisatie).

(*) Het uitvoeringspercentage maakt de vergelijking tussen de eindkredieten en de gerealiseerde kredieten 2021 per budgettaire rubriek.

In 2021 werd een bedrag van 19,5 mio euro opgenomen aan leningen.
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Daarnaast is er de terugbetaling van toegestane leningen. Dit heeft enerzijds betrekking op de
Grondenbank De Gavers. In 2021 werd voor een bedrag van 2.174.270,28 euro aan gronden
overgedragen door de VLM aan de provincie. Anderzijds wordt er jaarlijks door het WFIV 60.000 euro
betaald als canon voor de erfpacht op de gewezen kazerne.
Ten slotte voorzien we een beperkt krediet voor het aangaan van niet-financiële schulden. Hierop
gebeurt een boeking als er een lange termijn waarborg door een derde partij aan de provincie moet
betaald worden.
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4.

BALANS 2021

Voorgaande titels hadden steeds betrekking op de budgettaire boekhouding die de uitvoering van de
kredieten 2021 registreert en aanleiding geeft tot een uitgaande of inkomende kasstroom. Daarnaast
zijn er ook verrichtingen die geen kasstromen met zich meebrengen en enkel leiden tot een registratie
in de algemene boekhouding. Het gaat over afschrijvingen, waardeverminderingen, verrekening van
investeringssubsidies, … Deze komen tot uiting in de “balans” en de “staat van opbrengsten en kosten”.
De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financieel
boekjaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen
van het bestuur en de passiva de financieringsbronnen. In een overheid spreken we niet over “eigen
vermogen”, maar over “netto-actief”.
Het balanstotaal dd. 31.12.2021 bedraagt 440.588.230,17 euro. In 2020 bedroeg dit 433.702.273,27
euro.
ACTIEF
I Vlottende activa
A Liquide middelen en geldbeleggingen
B Vorderingen op korte termijn
C Voorraden en bestellingen in uitvoering
D Overlopende rekeningen van het actief
E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II Vaste activa
A Vorderingen op lange termijn
B Financiële vaste activa
C Materiële vaste activa
D Immateriële vaste activa

PASSIEF
I Schulden
A Schulden op korte termijn
B Schulden op lange termijn
II Nettoactief
A Kapitaalsubsidies en schenkingen
B Gecumuleerd overschot of tekort
C Herwaarderingsreserves
D Overig nettoactief

2021
152.200.702,07 €
133.721.310,64 €
17.760.188,63 €
389.752,07 €
269.450,73 €
60.000,00 €
288.387.528,10 €
3.975.729,72 €
41.734.910,76 €
241.780.536,47 €
896.351,15 €

2020
147.771.617,33 €
138.720.166,63 €
6.333.674,77 €
299.662,31 €
183.843,34 €
2.234.270,28 €
285.930.655,94 €
4.035.729,72 €
41.709.001,76 €
239.066.920,40 €
1.119.004,06 €

440.588.230,17 €

433.702.273,27 €

2021
122.334.864,19 €
29.092.354,51 €
93.242.509,68 €
318.253.365,98 €
20.354.009,87 €
140.045.807,73 €
7.118.167,52 €
150.735.380,86 €

2020
118.258.843,23 €
33.455.938,92 €
84.802.904,31 €
315.443.430,04 €
20.505.919,02 €
137.084.087,93 €
7.118.042,23 €
150.735.380,86 €

440.588.230,17 €

433.702.273,27 €

Het balanstotaal kent een verhoging van 6,9 mio.
Volgende belangrijke verschillen zijn er in de balans zichtbaar t.o.v. vorig boekjaar :
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4.1. BALANSRUBRIEKEN
Vorderingen op korte termijn : + 11.426.513,86 euro
Bij de vorderingen op korte termijn werd het 1ste kohier m.b.t. belasting op bedrijven aanslagjaar 2021
pas einde november 2021 verstuurd. Op dit kohier van meer dan 23 mio euro stond op 31 december
2021 nog ongeveer 13,3 mio euro te innen. In 2020 werd dit kohier in augustus verstuurd waardoor er
tegen het einde van het boekjaar reeds veel meer geïnd was. Dit heeft ook z’n impact op de liquide
middelen.
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen : -2.174.270,28 euro
Deze rubriek daalt sterk, omdat er in het boekjaar 2021 een overdracht van percelen grond van de
VLM aan de provincie gebeurde in het kader van de Grondenbank De Gavers-Esser. In boekjaar 2020
werd deze geplande overdracht tot uitdrukking gebracht door de vordering op lange termijn over te
boeken naar korte termijn.
Materiële vaste activa : +2.713.616,07
De materiële vaste activa kennen een aangroei, omdat er meer geïnvesteerd werd in 2021 dan in 2020.
Schulden op lange termijn : + 8.439.605,37 euro
De schulden op lange termijn stijgen hoofdzakelijk omdat er voor 19,5 mio euro aan nieuwe leningen
opgenomen werd en slechts 12,2 mio euro aan bestaande leningen afgelost werd in 2021.
Gecumuleerd overschot of tekort : + 2.961.720 euro
Dit verschil is gelijk aan het overschot van het boekjaar dat terug te vinden is bij de staat van
opbrengsten en schulden (hoofdstuk 5).

4.2. RATIO’s
Om de balans beter te kunnen interpreteren, zijn een aantal ratio’s (indicatoren) gangbaar waarvan
enkele toepasbaar binnen een overheidscontext.

4.2.1.

LIQUIDITEIT

Algemeen kunnen we stellen dat de liquiditeit de mate is waarin het bestuur over voldoende
(kas)middelen beschikt om haar betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Volgens BBC
omvatten de schulden op korte termijn de voorzieningen op korte termijn, m.n. de voorziening voor
het vakantiegeld.
Onderstaande tabel en grafiek maken duidelijk dat het netto werkkapitaal de voorbije jaren aanzienlijk
steeg zowel in absolute als relatieve termen. Een current-ratio moet op zijn minst hoger zijn dan 1 (=
exact voldoende middelen om de schulden te betalen). Een ratio ter waarde van 5,23 kan
geïnterpreteerd worden als zijnde 5,23 maal meer middelen beschikbaar op korte termijn dan er
schulden zijn.
31/12/2016
Vlottende activa
Schulden < 1 jaar
Netto-werkkapitaal
Current ratio

128.203.504
30.079.829
98.123.676
4,26

31/12/2017
135.163.529
38.758.661
96.404.868
3,49

31/12/2018
124.679.691
31.198.241
93.481.450
4,00
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31/12/2019
138.993.337
34.622.240
104.371.097
4,01

31/12/2020
147.771.617
33.455.939
114.315.678
4,42

31/12/2021
152.200.702
29.092.355
123.108.348
5,23

140.000.000
114.315.678

120.000.000
100.000.000

98.123.676 96.404.868
93.481.450

123.108.348

104.371.097

10,00

9,00
8,00
7,00
6,00

80.000.000
60.000.000

4,26
3,49

40.000.000

4,00

4,42

4,01

5,23 5,00
4,00
3,00
2,00

20.000.000

1,00

-

-

Netto-werkkapitaal

Current ratio

Conclusie : De provincie beschikt over voldoende (kas)middelen om haar betalingsverplichtingen op
korte termijn te voldoen.

4.2.2.

SOLVABILITEIT

Solvabiliteit geeft aan in welke mate het bestuur haar verplichtingen inzake betaling van intresten en
aflossingen van schulden (op lange termijn) na te komen. Hoe meer er extern geleend wordt ten
opzichte van het eigen kapitaal, hoe meer de onderneming financieel afhankelijk wordt van derden en
hoe groter de druk om aan de verplichting van terugbetaling te voldoen. Het risico op
betalingsproblemen neemt toe.
Algemene schuldgraad
De algemene schuldgraad is de procentuele verhouding tussen het vreemd vermogen en het totaal
vermogen. Het toont aan hoe belangrijk het vreemd vermogen is t.o.v. de overige
financieringsbronnen van het bestuur en welk deel van de bezittingen van het bestuur gefinancierd is
met financieringsbronnen waaraan een verplichting tot terugbetaling verbonden is.
31/12/2016
Vreemd vermogen
Totaal vermogen

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

109.556.622,64 123.229.039,59 114.141.435,00 120.534.951,29
430.218.114,86 436.704.584,86 410.674.511,18 425.642.313,69
25,47%

28,22%

27,79%
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28,32%

31/12/2020

31/12/2021

118.258.843,23 122.334.864,19
433.702.273,27 440.588.230,17
27,27%

27,77%

Van ons totaal vermogen is slechts één vierde vreemd vermogen.
Lange termijn schuldgraad
De voorgaande ratio kan verfijnd worden door enkel rekening te houden met het vreemd vermogen
op lange termijn.
Ook hier blijkt duidelijk dat de ratio stabiel blijft in de tijd en relatief laag in belang.

Vreemd vermogen > 1
jaar
Permanent vermogen

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

79.855.470,00

84.650.594,44

82.943.193,60

85.912.711,08

400.516.962,22 398.126.139,71 379.476.269,78

396.020.073,48

19,94%

21,26%

21,86%

31/12/2019

21,69%

31/12/2020
84.802.904,31

31/12/2021
93.242.509,68

400.246.334,35 411.495.875,66
21,19%

22,66%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

19,94% 21,26%

21,86%

21,69%

21,19%

22,66%

Lange termijn schuldgraad
Conclusie : De provincie beschikt over voldoende middelen om haar betalingsverplichtingen op lange
termijn te voldoen.
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4.2.3.

RENTABILITEIT

De rentabiliteit berekent de winstgevendheid van de onderneming. Om de activiteiten duurzaam op
lange termijn voort te zetten is een zekere winstgevendheid belangrijk. Verlieslatende cijfers, jaar na
jaar, leiden tot het stopzetten van de activiteiten. De rentabiliteit hoeft op zich geen streefdoel te zijn
maar kan dan een indicator zijn om een lange termijn werking na te streven.
Rentabiliteit op eigen vermogen = winst / gem. geïnvesteerd eigen vermogen
Hiermee kun je zien of het geïnvesteerde eigen vermogen het ook waard is geweest.
Rentabiliteit op vreemd vermogen = betaalde interest / gem. geïnvesteerd vreemd vermogen
5,00%
3,00%

2,82%
1,72%

1,00%
-1,00%
-3,00%

0,58%

0,66%
1/01/2016

1/01/2017

0,54%
1/01/2018

0,46%
1/01/2019

3,34%

0,40%

0,93%

1/01/2020

0,39%
1/01/2021

-3,38%
-4,12%

-5,00%

op eigen vermogen

op vreemd vermogen

Bovenstaande grafiek maakt duidelijk dat de rentabiliteit op het eigen vermogen de laatste jaren
duidelijk positief is. In 2021 is er evenwel een lichte daling merkbaar.
Voor de rentabiliteit op het vreemd vermogen is “stabiliteit” de perfecte verwoording van de laatste
jaren.
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5.

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2021

De staat van kosten en opbrengsten geeft de kosten en opbrengsten weer van het financiële boekjaar
en vergelijkt die met het vorige jaar. Er wordt een opdeling gemaakt tussen operationele en financiële
kosten en opbrengsten. Het verschil tussen de totale kosten en de totale opbrengsten resulteert in een
overschot en tekort van het boekjaar.
Het boekjaar 2021 sluit af met een overschot van 2.961.719,80 euro. Dit overschot is de optelsom van
het operationeel overschot en het financieel overschot. Ten opzichte van het kalenderjaar 2020 is een
verschil van ongeveer 7,6 miljoen vast te stellen.
I Kosten
A Operationele kosten
1 Goederen en diensten
2 Bezoldigingen, sociale lasten en
3 Afschrijvingen, waardeverminderingen, en
voorzieningen
4 Individuele hulpverlening door OCMW
5 Toegestane werkingssubsidies
6 Toegestane investeringssubsidies
7 Minderwaarden bij de realisatie van vaste
8 Andere operationele kosten
B Financiële kosten

II Opbrengsten
A Operationele opbrengsten
1 Opbrengsten uit de werking
2 Fiscale opbrengsten en boetes
3 Werkingssubsidies
4 Recuperatie individuele hulpverlening
5 Meerwaarden bij de realisatie van vaste
activa
6 Andere operationele opbrengsten
B Financiële opbrengsten

III Overschot of tekort van het boekjaar
A Operationeel overschot of tekort
B Financieel overschot of tekort

2021
171.894.382,40 €
33.863.331,63 €
58.082.143,90 €

2020
166.330.283,43 €
30.810.593,80 €
55.445.944,55 €

25.891.135,29 €
0,00 €
42.144.577,99 €
11.291.222,57 €
2.799,24 €
619.171,78 €
1.596.539,08

23.971.113,21 €
0,00 €
44.579.829,34 €
10.884.513,12 €
205.177,33 €
433.112,08
1.731.435,47 €

171.829.630,09 €
7.607.550,99 €
150.753.305,09 €
12.878.809,78 €
0,00 €

175.875.376,81 €
7.348.316,72 €
149.584.458,04 €
16.944.018,07 €
0,00 €

210.940,23 €
379.024,00 €
4.623.011,19 €

1.366.544,68 €
632.039,90 €
2.709.657,85 €

-64.752,31 €
3.026.472,11 €

9.545.093,38 €
978.222,38 €

2.961.719,80 €

10.523.315,76 €

Het operationeel overschot bedraagt -64.752,31 euro en is het verschil tussen de operationele kosten
(= 171.894.382,40 euro) en de operationele opbrengsten (= 171.829.630,09 euro).
De operationele kosten stijgen met 5,6 mio euro. De stijging t.o.v. 2020 is grotendeels te verklaren
door een stijging op goederen en diensten en de afschrijvingen. In 2020 werd minder gespendeerd op
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goederen en diensten aangezien de werking door Corona minder was. In 2021 werd ook meer
geïnvesteerd dan in 2020, waardoor er meer afgeschreven wordt.
De operationele opbrengsten dalen met 4 mio euro. Er is een belangrijke daling van de operationele
opbrengsten t.o.v. 2020 onder de rubriek “werkingssubsidies”. In 2020 werd namelijk een éénmalige,
uitzonderlijke projectsubsidie van 5 mio euro geboekt, ontvangen van de Vlaamse Regering in het
kader van de opstart van een aantal Master-na-Master opleidingen en postgraduaten die aansluiten
op de technologische speerpunten.
Het financieel overschot bedraagt 3.026.472,11 euro en is het verschil tussen de financiële kosten (=
1.596.539,08 euro) en de financiële opbrengsten (4.623.011,19 euro). In de financiële opbrengsten
wordt de verrekening van de ontvangen kapitaalsubsidies opgenomen die door de hogere
investeringen ook belangrijker zijn.
De Raad, gelieve de jaarrekening 2021 te willen vaststellen.

Brugge, 23 juni 2022.

Namens de deputatie,
De provinciegriffier,
Geert Anthierens.

Gedeputeerde voor algemene financiering en budget,
Jean de Bethune.
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Toelichting bij de jaarrekening 2021:
Een overzicht van de gedeeltes van de niet-aangewende
kredieten voor investeringen en financiering die het
uitvoerend orgaan heeft overgedragen naar
het volgende jaar
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Overdracht kredieten 2021 naar 2022
Artikel 150 van het provinciedecreet bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en
financiering die in het vorig boekjaar (2021) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (2022) kunnen
overgedragen worden. Het uitvoerend orgaan beslist hierover vóór 1 maart. De overige saldi komen te vervallen
in het boekjaar.
Een overzicht van de overgedragen kredieten, per soort en type budget en verder uitgesplitst per
beleidsdoelstelling:
Overzicht type investeringen
Investeringsuitgaven 2021
Investeringen
Doelstelling 01
Doelstelling 02
Doelstelling 03
Doelstelling 04
Doelstelling 05
Doelstelling 06

Eindkrediet
53.611.438
21.904.381
7.587.873
13.919.657
1.070.192
836.966
8.292.370

Kost
38.584.536
15.951.776
6.819.366
8.598.683
770.117
740.224
5.704.368

Overdracht
13.859.349
5.209.224
724.791
5.103.227
282.108
96.742
2.443.257

Investeringsontvangsten 2021
Eindkrediet
7.463.566
487.189
438.993
4.210.285
235.576
0
2.091.523

Opbrengst
4.905.780
393.207
595.558
2.456.803
232.122
0
1.228.090

Overdracht
2.848.231
36.960
97.790
1.034.477
3.454
0
1.675.551

De grootste investeringsoverdrachten aan de uitgavenkant situeren zich onder:
-

-

Doelstelling 01 Topattractieve provincie waar 3.2 mio euro overgedragen wordt voor het reglement
toeristische impulsen.
Doelstelling 03 Planner en inrichter van de fysieke ruimte
o 1.4 mio euro investeringstoelagen aan de stad Nieuwpoort (1mio euro) en de stad Veurne
(400.000 euro) voor de aanleg van een voetgangers- en fietsbrug;
o 1.7 mio euro ikv de aanleg van fietsfondsdossiers en de aanleg van fietssnelwegen, gelinkt aan
de overdracht van investeringssubsidies ten bedrage van ± 845.000 euro;
o 1 mio euro door vertraging aan het
investeringsprogramma gecontroleerde
overstromingsgebieden wegens externe factoren.
Doelstelling 06 waar bijna 900 K euro wordt overgedragen voor Sint-Salvatorskathedraal (faillissement
aannemer orgels).

Overzicht type financiering
Financieringsuitgaven 2021
Eindkrediet
Financiering
12.482.483
Doelstelling 01
267.314
Doelstelling 04
0
Doelstelling 06 12.215.169

Kost
12.225.233
17.314
0
12.207.919

Overdracht
250.000
250.000
0
0

Financieringsontvangsten 2021
Eindkrediet
21.739.270
2.174.270
60.000
19.505.000

Opbrengst
21.734.645
2.174.270
60.000
19.500.375

Overdracht
0
0
0
0

Bij financieringsuitgaven wordt het saldo van de toegestane lening i.k.v. de grondenbank Gavers-Esser
overgedragen naar 2022 (250.000 euro). Bij financieringsontvangsten is er geen overdracht. Het volledige bedrag
van 19.5 mio euro aan leningen werd opgenomen.
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Documentatie
bij de jaarrekening 2021
De documentatie bij de jaarrekening 2021 bevat volgende
documenten:
 Bevoegde gedeputeerde per actie
 Overzicht van de toegestane werkings- en
investeringssubsidies
 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
 Overzicht van de verbonden entiteiten
 Overzicht van de personeelsinzet
 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort
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Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Bevoegde gedeputeerde per actie

161

162

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000034
AC000036
AC000037
AC000038
AC000039
AC000040
AC000041
AC000042

AC000043
AC000044

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Jurgen Vanlerberghe

AC000032

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000027
AC000028

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe

AC000026

AC000029
AC000030

Gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Actienummer
AC000019
AC000020
AC000021
AC000022
AC000023
AC000024
AC000025

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021
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Actie omschrijving
Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb
Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Toerisme
Patrimoniumbeheer Westtoer
Ondersteunen van het partnerschap binnen Transfo
Beheren, onderhouden en exploiteren van de Gavers, Transfo en Raversyde
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk educatief en toeristisch recreatief aanbod voor verschillende
doelgroepen
Promoten van educatief aanbod, toeristisch-recreatieve werking, en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen en
integreren binnen het aanbod in de omgeving
Ontwikkelen en aanbieden van avontuurlijke recreatie, energie-educatie en MICE-aanbod voor de site Transfo
Inrichten van innovatieve duurzame energie-technieken ten behoeve van de realisatie van een toeristisch-educatieve
energiesite Transfo ihkv het Europees project Empower (Interreg North Searegion)
Garanderen van de vlotte werking van de Gavers, Transfo en Raversyde
Ontwikkelen van publiekswerking met tijdelijke tentoonstellingen, evenementen en bezoekersanimatie, ter aanvulling van
het vaste aanbod
Promoten en integreren van De Gavers en Transfo binnen het recreatief aanbod van Je Wildste Westen – Kanaal BossuitKortrijk
Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Gavers
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Transfo.
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Raversyde
Patrimoniumbeheer de Gavers
Patrimoniumbeheer Transfo
Patrimoniumbeheer Raversyde
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Beheren, onderhouden en exploiteren van het Zwin Natuur Park
Promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Beleidsconfiguratie MJP2020-2025
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Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000054
AC000055
AC000056
AC000057
AC000058
AC000059
AC000060
AC000061
AC000062
AC000063
AC000064
AC000065
AC000066
AC000067
AC000068
AC000069
AC000070
AC000071
AC000072
AC000073
AC000074
AC000075

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Gedeputeerde
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Actienummer
AC000045
AC000046
AC000047
AC000048
AC000049
AC000050
AC000051
AC000052
AC000053
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Actie omschrijving
Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden
Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen ter aanvulling van het vaste programma-aanbod
Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau
Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park
Verwerken van de afdracht aan Natuurinvest
Garanderen van vlotte werking van Zwin Natuur Park
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Zwin Natuur Park
Patrimoniumbeheer Zwin Natuur Park
Infrastructureel wegwerken van grote missing links op de recreatieve routes en netwerken en uitvoeren van
omgevingswerken
Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen door wandel- en fietsnetwerken en uitvoeren van omgevingswerken
Studies en ontwerpplannen provinciedomeinen en groene assen
Promoten van de provinciedomeinen en groene assen
Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst
Aanbieden en stimuleren van natuurbeleving in de provinciedomeinen
Stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in de provinciedomeinen en langs de groene assen
Efficiënte werking van de brigades
Optimaliseren en efficiënt beheren van het machinepark van de Groendienst
Beheer, aanleg en inrichting van de provinciedomeinen en groene assen
Valoriseren van het groenpatrimonium
Optimaliseren cafetaria en sanitaire voorzieningen in provinciedomeinen
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur in provinciale domeinen en langs groene assen
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen
Beheer, aanleg en inrichting van speelinfrastructuur en speelnatuur in provinciedomeinen en langs groene assen
Optimaliseren onthaalinfrastructuur buitenomgeving in provinciedomeinen en langs groene assen
Verbeteren van de waterkwaliteit in de domeinen
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen, natuur en recreatie
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. de uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie
Patrimoniumbeheer Bergelen
Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
Patrimoniumbeheer De Baliekouter
Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
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Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe

AC000083

AC000084
AC000087

AC000088

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu

Jurgen Vanlerberghe

AC000082

AC000089
AC000090
AC000091
AC000092
AC000093
AC000094
AC000095
AC000096
AC000097
AC000098
AC000099
AC000100
AC000101
AC000102
AC000103
AC000104

Gedeputeerde
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Actienummer
AC000076
AC000077
AC000078
AC000079
AC000080
AC000081
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Actie omschrijving
Patrimoniumbeheer MidWest
Patrimoniumbeheer 't Veld
Patrimoniumbeheer Tillegem
Patrimoniumbeheer Wolvenhof
Beheren, onderhouden en exploiteren van bezoekerscentra als topuithangborden
Ondersteunen van de exploitatie van educatieve, toeristische en recreatieve faciliteiten door partners aangeboden op de
site
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Promoten van NME-aanbod, toeristisch-recreatieve werking en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen en
integreren binnen het aanbod in de omgeving
Garanderen van de vlotte werking van bezoekerscentra
Inrichten van het onthaal en gaanderijen als startpunt voor verkenning van provinciedomein én Landschapspark
Bulskampveld
Opwaardering van de Blankaart tot onthaalpoort Ijzer- en Handzamevallei, realiseren van integrale toegankelijkheid en
ontwikkelen van hoogstaand voorzieningenniveau
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de bezoekerscentra
Patrimoniumbeheer Duinpanne
Patrimoniumbeheer Lippensgoed-Bulskampveld
Patrimoniumbeheer De Blankaart
Patrimoniumbeheer De Palingbeek
Beheer en exploitatie van het informatiecentrum
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Provinciaal Hof
Patrimoniumbeheer Provinciaal Hof
Bovenlokale zweminfrastructuur Lago Olympia
Communicatie en netwerkvorming voor erfgoed
Erfgoed- en vredeseducatie
Erfgoedontsluiting
Erfgoedprojecten
Landschap en archeologie
Onderhoud van onroerend erfgoed
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor erfgoed en erfgoededucatie
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Gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Actienummer
AC000105
AC000106
AC000107
AC000108
AC000109
AC000111
AC000112
AC000113
AC000114
AC000115
AC000117
AC000118
AC000119
AC000120
AC000121
AC000122
AC000123
AC000124
AC000125
AC000126
AC000127
AC000128
AC000129
AC000130
AC000131
AC000132
AC000133
AC000134
AC000135
AC000136
AC000137
AC000138
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Actie omschrijving
Patrimoniumbeheer molens
Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Erfgoed
Investeren in faciliteiten voor ondernemers, starters en specifieke doelgroepen
Versterkt inzetten op de uitbouw van duurzame logistiek via innovatieve systemen en technieken
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen
Patrimoniumbeheer startershuizen
Faciliteren van omschakeling naar biologische productie binnen land- en tuinbouw
Verbeteren van omgevingsfactoren ter bevordering van de dierengezondheid
Ondersteunen van kennistransfer bij aardappelteelt
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennisontwikkeling
Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe
Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de behoeften van de lokale economie
Ontwikkelen van initiatieven voor ondernemerschap
Faciliteren van starters, overnemers en jongeren in de landbouw
Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden
Onderwijsflankerende initiatieven ifv gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting arbeidsmarkt
Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)
Werktoeleiding "Arbeid en Migratie"
Versterken van lokale productie en consumptie van voeding via afstemming vraag en aanbod
Stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de land- en tuinbouw
Versterken van managementcapaciteiten bij land- en tuinbouwers
Faciliteren van verbredingsactiviteiten binnen de land- en tuinbouw
Ondersteunen van projecten gerelateerd aan de land- en tuinbouw
Ontwikkelen en uitvoeren van het actieplan varkenshouderij in West-Vlaanderen
Begeleiden van ondernemers ifv duurzaam ondernemen, integratie van SDGs in bedrijfsvisie en -acties
Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI
Organiseren van de algemene werking van het PTI
Organiseren van de opleidingen van het PTI
Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics (Interreg FWVL)
Uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen PTI
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor secundair onderwijs
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Jean de Bethune
Bart Naeyaert

Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert

AC000157
AC000158

AC000159
AC000160

AC000161
AC000162
AC000163
AC000164
AC000165
AC000166
AC000167

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Gedeputeerde
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu

Actienummer
AC000139
AC000140
AC000141
AC000142
AC000143
AC000144
AC000145
AC000146
AC000147
AC000148
AC000149
AC000150
AC000151
AC000152
AC000153
AC000154
AC000155
AC000156
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Actie omschrijving
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Techniek & Design
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - Campus Wetenschap & Groen
Patrimoniumbeheer i.f.v. masterplan PTI
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met TUA West
Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang
Economische data, studies en analyses, strategische plannen en beleidsaanbevelingen
Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw
Vergroten van het draagvlak voor land- en tuinbouw
Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Inagro
Patrimoniale verwerving voor Inagro
Patrimoniumbeheer Inagro
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning
Beheren van middelen voor planschade en planbaten
Verzorgen van de werking van de Procoro
Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,…) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan WestVlaanderen
Ontwikkelen van een beleid ter versterking van de kleinstedelijke centra
Oproep, selectie en begeleiding van Winvormprojecten en het aanreiken en ondersteunen van inspirerende voorbeelden
van ruimtelijke projecten
Het opmaken van een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zachtrecreatieve verbindingen en
ecologisch groenonderhoud
vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten (inclusief inhaalbeweging)
Uitvoeren van technisch ondersteunend onderzoek
Fietsontsluiting bedrijventerreinen
Realiseren van fietssnelwegen
Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
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Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune

AC000178
AC000180
AC000181
AC000182
AC000183
AC000184
AC000185
AC000186
AC000187
AC000188
AC000189
AC000190
AC000191
AC000192
AC000193
AC000194
AC000195
AC000196
AC000197
AC000199

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Gedeputeerde
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert

Actienummer
AC000168
AC000169
AC000170
AC000171
AC000172
AC000173
AC000174
AC000175
AC000176
AC000177
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Actie omschrijving
Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden
Uitvoering droogte actieplan
Uitvoeren van het Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Uitvoeren van het Interreg V-project Lyse (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Uitvoeren van het Interreg V-project Ecosystem (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterbeheersing
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbuffering én waterbevoorrading
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Waterlopen
Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht
voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens en de provinciale domeinen/aandachtsgebieden
Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen
Opstarten en uitvoeren project water+land+schap : Kleine kemmelbeek
Projectoproep, coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen
Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)
Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede
Ondersteunen van de werking van het Regionaal Landschap Houtland
Ondersteunen van de werking van het Regionaal landschap Westhoek
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie
Ondersteuning werking Stadlandschap Leie en Schelde
Ondersteuning werking Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen
Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding
Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten
Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer
Het opstarten van landschapsfonds Westhoek
Infrastructuursubsidie ter versterking van kwaliteit en aanbod van de private huurmarkt naar specifieke doelgroepen
Ontwikkelen, implementeren en stimuleren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar,
kwaliteitsvol en experimenteel (samen)wonen
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Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000227
AC000228
AC000229
AC000230
AC000231
AC000232
AC000233
AC000234
AC000235

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Gedeputeerde
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jurgen Vanlerberghe
Jean de Bethune
Jurgen Vanlerberghe

Actienummer
AC000200
AC000201
AC000202
AC000205
AC000206
AC000207
AC000208
AC000209
AC000210
AC000211
AC000212
AC000216
AC000217
AC000218
AC000219
AC000220
AC000221
AC000222
AC000223
AC000224
AC000225
AC000226
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Actie omschrijving
Uitvoeren van woonprogramma's
Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid
Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Vergunningen
Evalueren van eeuwigdurende vergunningen
Afgestemd uitvoeren van beleidsondersteunende analyses, advies en maatwerk
Vormgeven, opzetten en voorbereiden projecten milieu, natuur en landschap
Verzekeren van de milieucoördinatorplicht (uitvoeren van studies en onderzoek)
Organiseren van biodiversiteitsmonitoring
Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden
Periodiek uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt
Beheren en beschikbaar stellen van statistische omgevingsdata via Provincies in Cijfers
Beheren en beschikbaar stellen van geodata
Beheren en beschikbaar stellen van documentatie via het Kenniscentrum en KennisWest
Optimaliseren van het digitaal portaal KennisWest en ontwikkelen van nieuwe tools
Uitvoeren van het Europees project TransStat (Interreg FWVL)
Afgestemd beheren van data en informatie
Uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via uitbouw collecties
Garanderen van de vlotte werking van het Kenniscentrum West
Overzicht beheren van kennis en expertise en dat beschikbaar stellen aan doelgroepen
uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via de organisatie van vorming
Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur en
duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennis, expertise en onderzoek
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Monumentenwacht
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Vonk
Patrimoniumbeheer Filiaal III
Uitwerken en uitvoeren van communicatie-initiatieven en -strategie m.b.t. natuurbeleid
Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag
Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit
Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams
Stimuleren van kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering bij interne en externe milieu-actoren
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Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000238
AC000239

AC000240
AC000241
AC000242

AC000243

AC000244
AC000245

AC000246
AC000247
AC000248
AC000249
AC000250
AC000251
AC000252
AC000253
AC000254
AC000255
AC000256
AC000258

AC000259
AC000260

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Jurgen Vanlerberghe

AC000237

Actienummer Gedeputeerde
AC000236
Jurgen Vanlerberghe
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Actie omschrijving
Organiseren en faciliteren van een provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het
provinciale beleid milieu, natuur en klimaat
Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,
natuur en klimaat
Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu
Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzame
catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik
Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de Kust
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor Zuid-WestVlaanderen
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod (zoals zoom@regio) en infrastructuur specifiek
voor Midden-West-Vlaanderen, onder meer door het uitbouwen van nieuwe onthaalinfrastructuur en educatieve
inrichting
Opleiden en vormen van NME-begeleiders
Ondersteunen van het onderwijs bij het verduurzamen van scholen als leer- en leefomgeving (coördinatie van het project
MOS (Milieuzorg op School))
Ontwikkelen van veldwerk rond natuur en milieu voor de doelgroep onderwijs (kleuter, lager en secundair)
Vergroenen van schoolomgevingen via trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring (NOS (Natuur op School))
Promoten van het natuur- en milieu-educatieve aanbod en de educatieve werking
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas)
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)
Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt
Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen
Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen
Aanbieden van advies m.b.t. asbestverwijdering aan particulieren (groepsaankoop)
Realiseren van het project Sure 2050 in verband met vastgoedstrategie bij lokale besturen
Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus
Beheren van middelen voor de realisatie van een klimaatneutrale Provincie en van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties
Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal klimaatbeleid
Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om de CO2-uitstoot in de provincie te reduceren
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Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune

AC000267
AC000268
AC000269
AC000270
AC000271
AC000272
AC000273
AC000274
AC000275
AC000276
AC000277
AC000278
AC000279
AC000280
AC000281
AC000282
AC000283
AC000284
AC000285
AC000286
AC000287
AC000288
AC000289
AC000290
AC000291

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

AC000262
AC000263
AC000265
AC000266

Actienummer Gedeputeerde
AC000261
Jurgen Vanlerberghe

Jaarrekening 2021
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Actie omschrijving
Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden, burgers
en andere doelgroepen
Technisch onderbouwen van het mobiliteitsbeleid
Ondersteunen van de transitie naar duurzame mobiliteit
Uitvoeren van het Europees project: Falco (Horizon 2020)
Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop) (Interreg
Vlaanderen-Nederland)
Garanderen van de vlotte werking van de dienst MiNaWa
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Mobiliteit
Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen
Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
Ondersteunen van initiatieven inzake veiligheidsopleidingen
Ondersteunen van kust- en zeereddingsdiensten
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de veiligheidsdiensten
Opzetten/opvolgen van provinciale strategie internationalisering ism lijndiensten en agentschappen
Actief profileren van de provincie als Europese en internationale partner
EU voorlichting geven tav diverse doelgroepen ism EU instanties (Europe Direct)
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van grensoverschrijdende overlegstructuren/ projecten
Ondersteunen Vlaams coördinatorschap Gouverneur ikv samenwerking met Noord-Frankrijk
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van Europese overlegstructuren/projecten
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van internationale overlegstructuren en projecten
Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis
Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Garanderen van een vlotte werking van de dienst EEIS
Garanderen van de vlotte werking van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het EFRO programma
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg FR-WAL-VL programma
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg VL-NDL
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg maritiem programma
Beheer en opvolging van de transnationale Interreg programma’s
Eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv de EU Programma's
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Gedeputeerde
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Actienummer
AC000292
AC000293
AC000294
AC000295
AC000296
AC000297
AC000298
AC000299
AC000300
AC000301
AC000302
AC000303
AC000304
AC000305
AC000309
AC000310
AC000311
AC000312
AC000313
AC000314
AC000315
AC000316
AC000317
AC000318
AC000319
AC000320
AC000321
AC000322
AC000323
AC000324
AC000325
AC000326
Jaarrekening 2021

Actie omschrijving
Projectburo strategische Europese/internationale projecten
Uitvoeren van het Europees Tracs3 Project (Interreg Europe)
Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen (social)
Ondersteunen van onderwijs via provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingsprojecten
Stimuleren van internationale leer-, werk- en onderzoekservaring
Beheren en toepassen provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden.
Beheren en toepassen reglement Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren
Samenwerken met intermediairen en organisaties ifv Wereldburgerschap
Strategisch inzetten van het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten
Ondersteuning samenwerking/projectontwikkeling ifv provinciaal internationaal beleid
Beheren en strategisch inzetten van het Euregio Scheldemondfonds
Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandscelsontwikkelingsprogramma
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek
Aanbieden van logistieke ondersteuning
Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten
Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
Exploiteren van de uitleendienst
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Accommodatie
Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten en gerechtelijk contentieux
Beheer van de verzekeringsportefeuille
Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
Uitvoeren van engagementen de vzw Unie-K
Garanderen van de vlotte werking van de dienst COOP
Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen
Instelling voor Morele Dienstverlening
Islamitische Geloofsgemeenschappen
Orthodoxe kerkfabrieken
Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
Patrimoniumbeheer Grootseminarie
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Gedeputeerde
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Jurgen Vanlerberghe
Jean de Bethune

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Actienummer
AC000327
AC000328
AC000329
AC000330
AC000331
AC000332
AC000333
AC000334
AC000335
AC000336
AC000337
AC000338
AC000339
AC000340
AC000341
AC000342
AC000343
AC000344
AC000345
AC000346
AC000347
AC000348
AC000349
AC000350
AC000351
AC000353
AC000354
AC000355
AC000357
AC000358
AC000359
AC000360
Jaarrekening 2021

Actie omschrijving
Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het Grootseminarie
Groot onderhoud en herstel kerkelijke gebouwen
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de provinciehuizen
Patrimoniumbeheer provinciehuis Boeverbos
Patrimoniumbeheer Filiaal I
Patrimoniumbeheer Filiaal II
Patrimoniumbeheer provinciehuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
Patrimoniumbeheer kasteel ’t Hooghe
Patrimoniumbeheer provinciehuis Westhoek (Esenkasteel)
Patrimoniumbeheer provinciehuis Potyze
Bevorderen van toegankelijkheid
periodiek onderhoud en herstelling Be-Part (eigenaarsverplichting)
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Gebouwen
Organisatieontwikkeling
Servicemanagement
ICT-beheer
Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk & connectiviteit
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Strategie & Ontwikkeling
Garanderen van de vlotte werking van de dienst ICT
Werking en ondersteuning provincieraad
Werking deputatie
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen & kabinetten
Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen
Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Griffie & Fiscaliteit en de kabinetten
Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij
Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Innovatieve streekwerking Kust
Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee
Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij
Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
Ondersteuning van de streekwerking
Pagina 11 van 15

173

Jean de Bethune

Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune

AC000367

AC000368
AC000369
AC000372
AC000373
AC000374
AC000375

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert

Jean de Bethune

AC000366

AC000376
AC000378
AC000379
AC000380
AC000381
AC000382
AC000383
AC000384
AC000385
AC000386
AC000387
AC000388
AC000389
AC000390
AC000391
AC000392

Jean de Bethune

AC000365

Actienummer Gedeputeerde
AC000363
Jean de Bethune
AC000364
Jean de Bethune
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Actie omschrijving
Innovatieve streekwerking Noord-West-Vlaanderen
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen in het stedelijk gebied Brugge, zeehaven
en de Brugse Rand, regio Noord-West-Vlaanderen
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'grensoverschrijdende Zwinstreek', regio Noord-West-Vlaanderen
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'Landschapspark Bulskampveld', regio Noord-West-Vlaanderen
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen van gebiedsonderdelen (Houtland,
Uitkerkse Polder, Oudlandpolder, Groen-blauwe assen,…) in de regio Noord-West-Vlaanderen
Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare - Ooigem
Innovatieve streekwerking Midden-West-Vlaanderen
Innovatieve streekwerking Zuid-West-Vlaanderen
Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)
Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)
Duurzaam verbouwen in erfgoedcontext: uitvoeren LEADER-project ‘Sociale restauratie en inclusief wonen in historisch
stadscentrum Diksmuide.
Innovatieve streekwerking Westhoek
Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)
Uitvoeren van het Europees project Qualicanes (Interreg V FWVL)
Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL)
Uitvoering programma “wij zijn energiek" (Westhoek)
Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting
Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven
Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven
Algemene werking i.v.m. de drie belastingen
Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
Vestiging en inning van de provinciebelasting op jachtverloven
Beheren van het analoge archief
Uitbouwen en beheer van de digitale archiefwerking
Implementeren en beheren van een digitaal depot
Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen
Publiekswerking
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Gedeputeerde
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Sabien Lahaye-Battheu
Bart Naeyaert

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Actienummer
AC000393
AC000394
AC000395
AC000396
AC000399
AC000400
AC000401
AC000402
AC000403
AC000404
AC000405
AC000406
AC000407
AC000408
AC000409
AC000410
AC000411
AC000412
AC000413
AC000414
AC000415
AC000416
AC000417
AC000418
AC000419
AC000420
AC000421
AC000422
AC000423
AC000424
AC000425
AC000426
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Actie omschrijving
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief
Patrimoniumbeheer Archiefgebouw
Budgettaire registraties i.f.v. een correcte opmaak van de jaarrekening (waarborgen, niet-aftrekbare BTW, e.d.)
Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen
Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor financiën
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Financiën
Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen
Professioneel ondersteunen van evenementen
Regiomarketing van de provincie West-Vlaanderen
Beheer en exploitatie grafische cel
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Communicatie
Organisatie van selectieprocedures
Initiatieven voor personeelsontwikkeling
Rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie
Ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen
Projectmatig HRM beleid
Pensioenverplichtingen
Creëren van een risico-arme werkomgeving
Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod
Ondersteunen evenementen personeel
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Accommodatie
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Communicatie
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst COOP
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst EEIS
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Erfgoed
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Financiën
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Gebouwen
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Griffie & Fiscaliteit
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Gedeputeerde
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Sabien Lahaye-Battheu
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Jurgen Vanlerberghe
Sabien Lahaye-Battheu
Jean de Bethune
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert
Jean de Bethune
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe
Jurgen Vanlerberghe

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

Actienummer
AC000427
AC000428
AC000429
AC000430
AC000431
AC000432
AC000433
AC000434
AC000435
AC000436
AC000437
AC000438
AC000439
AC000440
AC000441
AC000442
AC000443
AC000444
AC000445
AC000446
AC000447
AC000448
AC000449
AC000450
AC000451
AC000452
AC000519
AC000522
AC000523
AC000524
AC000525
AC000526
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Actie omschrijving
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Groendienst
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst ICT
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst MiNaWa
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Mobiliteit & Infrastructuur
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Personeel & HRM
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst PTI
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Ruimtelijke planning
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Strategie & Ontwikkeling
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Vergunningen
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Waterlopen
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Inagro
Verwerken loonkosten provinciepersoneel VONK
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Personeel & HRM
Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke ongevallen
Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Verzekeren van de operationele werking Sociale dienst Provincie (SDP)
Patrimoniumbeheer Fort van Beieren
Organiseren van een wervend en toegankelijk evenementenprogramma voor een futureproof West-Vlaanderen
Ondersteunen van de werking van de regionale landschappen, stadlandschappen en bosgroepen
Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Zwin Natuur Park
Verwerken loonkosten provinciepersoneel MOWA
Verwerken loonkosten provinciepersoneel POM
Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling
Interreg V- project Mageteaux: bouwen pompstation op de Speievaart te Veurne
Patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed
Covid-19 noodhulp aan woonzorgcentra en kleinschalige organisaties tegen armoede
Uitvoeren van het PDPO-project Kruisbestuivers (via Stadlandschap ’t West-Vlaamse Hart)
Uitvoeren van het Leader-project Geïntegreerd faunaplan (via Stadlandschap ’t West-Vlaamse Hart)
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de Westhoek
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Jean de Bethune
Jean de Bethune
Jurgen Vanlerberghe
Bart Naeyaert
Bart Naeyaert

Overzicht bevoegd gedeputeerde per actie

AC000533
AC000534
AC000535
AC000536
AC000543

Actienummer Gedeputeerde
AC000527
Bart Naeyaert
AC000528
Jurgen Vanlerberghe
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Actie omschrijving
COVID-19 relaunchplan West-Vlaanderen
Uitvoering van het project ReSourced binnen het Europees programma Urban Innovative Actions op de site Transfo.
Inrichten van een innovatief, aantrekkelijk educatief bezoekersparcours rond erfgoed, duurzame energie-technieken en
participatieve energietransitie
Uitvoeren van het Erasmusproject KA229 IMPACT - Projectcode: 2020-1-FR01-KA229-080524_2
Ondersteunen en uitbouwen van winternachtopvanginitiatieven in de Provincie West-Vlaanderen
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer
Patrimoniale verkoop Be-Part
Uitvoeren van het strategisch project Ijzer-en Handzamevallei

Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Overzicht van de toegestane werkings- en
investeringssubsidies

177

178

J

Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap
Assounah te Desselgem

J

J

J
J
J
J
J
J
J
J

Certificeringsautoriteit Interreg V
CRV Vlaanderen vzw
DGZ Vlaanderen vzw
Dhondt Chris
Dhondt Chris
Dhondt Jan
Duiktank Transfo BVBA
Duiktank Transfo BVBA

Fokvereniging Belg. Warmbloedpaard FV

J
J

Bosgroep Ijzer en Leie vzw
CAW Zuid West-Vlaanderen vzw

J
J

J

Bosgroep Houtland vzw

J
J
J

J

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap
Assounah te Desselgem
Europacollege
European Aquaculture society
EV ILVO - Instituut voor landbouw- en
visserijonderzoek
EV ILVO - Instituut voor landbouw- en
visserijonderzoek
Fietsersbond vzw

J
J
J
J

APB PSES Prov Secr Eur Structuurfondsen
apb Vonk
Biogas E vzw
Boeren op een kruispunt vzw

Begunstigde

Nominatief

Fokvereniging B.W.P. W.-VL. (feitelijke vereniging) - nominatieve toelage - werkingstoelage

Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah (Desselgem) - investeringstoelage op basis van
het door de provincieraad meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004)
Europacollege - Nominatieve toelage
European Aquaculture Society - nominatieve toelage - Werking
EV ILVO Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek - nominatieve toelage - projecttoelage studie
pluimvee
EV ILVO - Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek - nominatieve toelage - ondersteuning
visserijprojecten - LT meting
Fietsersbond vzw - nominatieve toelage - actie Bike for Life

Erkende Islamtische Geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem - nominatieve werkingstoelage.
Verplichte toelage bij decreet erediensten van 7 mei 2004.

Omschrijving
Gemeenschappelijk Secretariaat APB PSES Prov Secr Eur Structuurfondsen - nominatieve toelage - ikv
VA GVN TB
apb Vonk - nominatieve toelage - jaardotatie
Biogas E vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Boeren op een kruispunt vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw - nominatieve toelage - projectsubsidie voor de uitvoering van
projecten 'Gemeente voor de toekomst'
Bosgroep Houtland vzw - nominatieve toelage - Natuur en landschap - ondersteunen van de werking
van de bosgroep Houtland
Bosgroep Ijzer en Leie vzw - nominatieve toelage - Natuur en landschap - ondersteunen van de
werking van de bosgroep Ijzer en Leie
CAW Zuid West-Vlaanderen vzw - nominatieve toelage - Winternachtopvangintiatieven
Certificeringsautoriteit Interreg V - nominatieve toelage - Voor bijdrage aan Gemeenschappelijk
Secretariaat 2 Zeeën programma
CRV Vlaanderen vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
DGZ Vlaanderen vzw - nominatieve toelage - ter ondersteuning van varkenshouderij
Dhondt Chris - Nominatieve projecttoelage - Landinrichtingsproject Zwinpolders
Dhondt Chris - Nominatieve projecttoelage - Landinrichtingsproject Zwinpolders
Dhondt Jan - Nominatieve projecttoelage - Landinrichtingsproject Zwinpolders
Duiktank Transfo BVBA - nominatieve toelage - werkingstoelage duiktank energie
Duiktank Transfo BVBA - nominatieve toelage - Transfo

EXP

EXP
EXP

EXP

INV
EXP
EXP

EXP

EXP
EXP
EXP
INV
INV
INV
EXP
INV

EXP
EXP

EXP

EXP

EXP
EXP
EXP
EXP

Type

DS05
DS04
DS02
DS02

DS

DS05
DS02
DS02
DS03
DS03
DS03
DS01
DS01

2.570,00 DS02

15.000,00 DS06
4.260,00 DS04

12.486,00 DS02

7.610,57 DS06
84.370,00 DS05
1.051,00 DS06

59.742,93 DS06

29.120,00
4.715,00
9.671,00
635,37
3.000,00
637,20
25.000,00
50.000,00

211.076,80 DS03
28.000,00 DS03

233.324,25 DS03

93.300,00 DS04

87.792,19
176.776,65
7.500,00
15.000,00
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EXP

Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA) vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage Junior
Techniekacademies
Vives Zuid vzw - nominatieve toelage - Subsidieovereenkomst Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling
voor buitenlandse stages & werkingsmiddelen
Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator - werkingstoelage op basis van het door de provincieraad
goedgekeurd meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).

J

J

J

J

Katholieke hogeschool VIVES Zuid vzw

Katholieke hogeschool VIVES Zuid vzw

Kerkfabriek Kathedraal St. Salvator te Brugge

EXP

EXP

EXP

EXP

J

EXP

de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

Inagro vzw - nominatieve toelage - investeringstoelage voor Lyse
Inagro vzw - nominatieve toelage - investeringstoelage voor aanzuigplaatsen
Inagro vzw - nominatieve toelage - investeringstoelage voor Triple C

EXP
EXP
EXP
INV
INV
INV
INV

EXP
EXP
EXP

J

J
J
J
J
J
J
J

Inagro vzw
Inagro vzw
Inagro vzw
Inagro vzw
Inagro vzw
Inagro vzw
Inagro vzw

Huis van het leren vzw - Subsidieovereenkomst ikv 3voor1
Inagro vzw - nominatieve toelage - jaardotatie
Inagro vzw - nominatieve toelage - jaarprogramma
Inagro vzw - nominatieve toelage - Natuur en landschap - werkingssubsidie voor
proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch
natuurbeheer
Inagro vzw - nominatieve toelage - CHP Corona Herstel Plan
Inagro vzw - nominatieve toelage - BTW-correctie

EXP

J
J
J

Huis van het leren - West-Vlaanderen vzw
Inagro vzw
Inagro vzw

EXP

Huis van het leren vzw - West-Vlaanderen vzw - nominatieve toelage/werkingstoelage

J

J

Huis van het leren - West-Vlaanderen vzw

EXP

Instelling voor Morele Dienstverlening - nominatieve toelage - werkingstoelage. Verplichte toelage
i.k.v. de wet dd. 21.06.2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de ins
Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage voor
de vzw IMDH en de MUG-helikopter

J

Gemeente Wingene

Type
EXP
EXP

Omschrijving
Fonds scheepsjongeren - nominatieve toelage - projectsubsidie
Gemeente Staden - nominatieve toelage - Ik zomer West-Vlaams
Gemeente Wingene - nominatieve toelage - overname financiële last starterscentrum Driebeck
Wingene (cf. overeenkomst)

Instelling voor morele dienstverlening WestVlaanderen
Instituut voor Medische Dringende
hulpverlening vzw
Intercommunale Kustreddingsdienst WestVlaanderen
Interprovinciaal Proefcentrum Aardappelteelt
PCA vzw

J
J

Begunstigde
Fonds voor scheepsjongeren
Gemeente Staden

Nominatief

DS03
DS02
DS02
DS02
DS02
DS02
DS02

261.207,73 DS06

50.000,00 DS05

50.000,00 DS02

5.000,00 DS02

250.000,00 DS04

110.000,00 DS04

1.199.817,85 DS06

3.919,34
133.751,71
400.000,00
3.740.916,81
2.175,31
12.039,45
20.768,22

6.400,00 DS02
9.343.156,37 DS02
79.063,45 DS02

225.000,00 DS02

61.000,00 DS02
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30.031,73 DS06
2.200,16 DS06
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Orthodoxe Kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios
Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres
Paardenkwekersbond vzw
Plattelandsklassen vzw
POM West-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen

J
J
J
J
J

J

J

Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus

Orthodoxe Kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios

J

NV Internationale luchthaven Kortrijk
Wevelgem
OCMW Oostende
OCMW Roeselare
Oostendse visbakkers vzw

J

J
J
J
J

Monumentenwacht West-Vlaanderen APB

Orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de
Theoloog

J

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

J

J

Koning Boudewijnstichting

Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en
Helena

J

Kerkfabriek Kathedraal St. Salvator te Brugge

J

J

Begunstigde

Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus

Nominatief

DS

DS02
DS03
DS03
DS06

Oostende/Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos - investeringstoelage op basis van het
door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).
Pervijze/Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troosteres - werkingstoelage op basis van het door de
provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004)
Paardenkwekersbond vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Plattelandsklassen vzw - nominatieve toelage
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - jaardotatie
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - jaarprogramma

EXP
EXP
EXP
EXP
EXP

INV

27.149,58
4.720,00
3.450,00
9.023.621,23
268.988,23

DS06
DS02
DS02
DS02
DS02

19.453,33 DS06

20.177,95 DS06

Oostende/Orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodos - werkingstoelage op basis van de door de
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).
EXP

29.902,63 DS06

809,10 DS06

36.119,20 DS06

30.063,53
39.000,00
17.000,00
1.240,00

679.289,00 DS04

87.000,00 DS04

280.000,00 DS02

14.865,45 DS06
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21.279,52 DS06

EXP

INV

EXP

EXP
EXP
EXP
EXP

EXP

EXP

EXP

INV

Type

EXP

Oostende/Orthodoxe Kerkfabriek H. Johannes de Theoloog - werkingstoelage op basis van het door
de provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004)

Orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena - nominatieve toelage - Werkingstoelage op basis
van het door de provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004)

NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem - nominatieve toelage - werkingstoelage gelijk aan
concessievergoeding (cfr. art. 11 aandeelhoudersovereenkomst)
OCMW Oostende - nominatieve toelage - Winternachtopvangintiatieven
OCMW Roeselare - nominatieve toelage - Winternachtopvangintiatieven
Oostendse visbakkers vzw - nominatieve toelage - werking
Kortrijk/Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus - werkingstoelage op basis van het door de provincieraad
goedgekeurde meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).
Kortrijk/Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus - investeringstoelage op basis van het door de
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).

Omschrijving
Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator - investeringstoelage op basis van het door de provincieraad
goedgekeurd meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004).
Koning Boudewijnstichting - nominatieve toelage ikv provinciaal reglement onderwijsondersteunende
maatregelen ikv COVID19
Monumentenwacht Vlaanderen vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage voor overkoepelende
werking (zelfde bedrag voor alle provincies)
Monumentenwacht West-Vlaanderen APB - nominatieve toelage - werkingstoelage op basis van de
beheersovereenkomst met Monumentenwacht West-Vlaanderen (dotatie)
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J
J

J
J
J
J

POM West-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen
Promovis vzw
Provinciaal onderwijs Vlaanderen vzw
Provinciale landbouwkamer West-Vlaanderen
FV
Provinciale Vereniging van
Vleesschapenkwekers vzw
Provincie Oost-Vlaanderen

J
J
J

J
J

Regionaal landschap Westhoek vzw
Regionaal landschap Westhoek vzw
RTC West-Vlaanderen vzw

RTC West-Vlaanderen vzw
Ryckevelde VZW
Scholengroep 27 (Maritiem Instituut
Mercator)
Scholengroep 27 (Maritiem Instituut
Mercator)

Secrétariat Conjoint France-Wallonie-VLA vzw J

J

J

Regionaal landschap Houtland vzw

DS

DS02
DS02
DS06
DS02

124.312,11 DS05

Secrétariat Conjoint France-Wallonie-VLA - nominatieve toelage - Toelage aan Certificeringsautoriteit
Interreg voor doorstorting aan de rechthebbende programmapartners
EXP

1.000,00 DS06

30.000,00 DS02
35.743,83 DS05

937.600,75 DS03
7.351,77 DS03
50.000,00 DS02

556.553,00 DS03

2.000,00 DS06

25.000,00 DS05

7.951,00 DS02
25.000,00 DS05

22.360,00 DS02

181.000,00
465.000,00
3.000,00
26.712,67

105.000,00 DS02
450.000,00 DS02

200.000,00 DS02
500.000,00 DS02
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2.650,00 DS06

EXP

EXP
EXP

EXP
EXP
EXP

EXP

EXP

EXP

EXP
EXP

EXP

INV
INV
EXP
EXP

EXP
INV

EXP
EXP

Type

INV

Scholengroep 27 (Maritiem Instituut Mercator) - Nominatieve toelage
Scholengroep 27 (Maritiem Instituut Mercator) - nominatieve toelage - Investeringstoelage voor
onderhoud aan brug- en machinekamersimulator

J

Regionaal Landschap Houtland vzw

J

J

Provincie Oost-Vlaanderen

Provinciale Vereniging van Vleesschapenkwekers vzw -nominatieve toelage - werkingstoelage
Provincie Oost-Vlaanderen - Nominatieve toelage - VN Delta
Provincie Oost-Vlaanderen (secretariaat Euregio Scheldemond) - Nominatieve toelage - Jaarlijkse
bijdrage beheer Scheldemondfonds
Regionaal Landschap Houtland vzw - Nominatieve toelage - ikv Leaderproject
Landschapsbeheerplannen in het Landschapspark
Regionaal landschap Houtland vzw - nominatieve toelage - Natuur en landschap - ondersteunen van
de werking van het regionaal landschap Houtland
Regionaal landschap Westhoek vzw - nominatieve toelage - Natuur en landschap - ondersteunen van
de werking van het regionaal landschap Westhoek
Regionaal landschap Westhoek vzw - nominatieve toelage - Coronazomeractiviteiten
RTC West-Vlaanderen vzw - nominatieve toelage
RTC West-Vlaanderen vzw - nominatieve toelage in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst
Technoboost
Ryckevelde VZW - Nominatieve toelage

POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - investeringstoelage voor Westhoek Impulsplan
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - River Terminal Roeselare
Promovis vzw - nominatieve toelage - werking
Provinciaal onderwijs Vlaanderen vzw - nominatieve toelage (bijdrage koepel)
Provinciale Landbouwkamer West-Vlaanderen (feitelijke vereniging) -nominatieve toelage werkingstoelage

POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - werkingstoelage voor Westhoek Impulsplan
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - Food Valley

Omschrijving
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - projecttoelage voor de participatie in het Conquerproject
POM West-Vlaanderen - nominatieve toelage - CHP Corona Herstel Plan

J
J

J

J
J

POM West-Vlaanderen
POM West-Vlaanderen

Begunstigde

Nominatief
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J

J

Vlaamse Landmaatschappij NV (VLM)

J
J
J

Vereniging voor bedreigde neerhofdieren vzw
Vilt vzw
Visgro VZW
Vlaamse Landmaatschappij - Departement
Landbouw

J
J
J

J

J

Tuinhier West-Vlaanderen FV

Vandierendonck Franky
VCM - Vlaams Coördinatiecentrum
Mestverwerking vzw
Velt VZW
Vereniging 't Sas Brugge

J

TUA West

J

J

Toegankelijk Vlaanderen (Inter)

Universiteit Gent

J
J

Syntra West vzw
t Boerenlandschap vzw

J
J
J

J

Syntra West vzw

Uitgeverij Sterck & De Vreese
Unie - K vzw
UNIE-K VZW

J
J
J
J

Stad Damme
Steunpunt Groene Zorg vzw
Studio Globo vzw
Syntra West vzw

Begunstigde

Nominatief

DS06
DS02
DS05
DS02

DS

Vereniging voor bedreigde neerhofdieren vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Vilt vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
VISGRO vzw - nominatieve toelage - ondersteuning visserijprojecten
Vlaamse Landmaatschappij - Departement Landbouw en Visserij - nominatieve toelage ikv
cofinanciering PDPO
Middelen voor ruilverkavelingsprojecten en landinrichtingsprojecten - toelage aan Vlaamse
Landmaatschappij

Vandierendonck Franky - Nominatieve projecttoelage - Landinrichtingsproject Zwinpolders
VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw - nominatieve toelage - projecttoelage
Nitroman
Velt VZW - nominatieve toelage - werkingstoelage

Tuinhier West-Vlaanderen (feitelijke vereniging) - nominatieve toelage - werkingstoelage
Uitgeverij Sterck & De Vreese- nominatieve toelage - Natuur en landschap - Fauna en flora van de
Vlaamse Kust
Unie-K vzw - nominatieve annuïteitentoelage - kapitaal (5 lopende leningen)
Unie-K vzw - rente/nominatieve annuïteitentoelage - rente

INV

EXP

EXP
EXP
EXP

EXP
EXP
EXP

INV

EXP

EXP
INV
EXP

EXP

359.889,98 DS03

626.160,26 DS05

2.064,00 DS02
12.520,00 DS02
5.000,00 DS06

4.890,00 DS02
10.000,00 DS02
22.000,00 DS03

3.000,00 DS03

42.000,00 DS05

6.000,00 DS04
1.160.257,82 DS06
504.555,18 DS06

10.000,00 DS02

80.000,00 DS02

EXP

TUA West- nominatieve toelage - werkingstoelage voor internationalisering hogescholen

500.000,00 DS02
4.900,00 DS02

2.940,28 DS02

120.000,00
43.233,80
50.000,00
750.000,00
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150.000,00 DS06

EXP

INV
EXP
EXP
EXP

Type

Syntra West vzw - nominatieve annuïteitentoelage - kapitaal (lening van 6 mio euro op 12 jaar)
INV
t Boerenlandschap vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
EXP
Toegankelijk Vlaanderen (Inter) - nominatieve toelage - toelage voor de uitvoering van de provinciale
engagementen via overeenkomst
EXP

Syntra West vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage voor intrest op lening van 6 mio op 12 jaar

Stad Damme - nominatieve toelage - subsidie herinrichting Dammesteenweg (Zwinstreek)
Steunpunt Groene Zorg vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Studio Globo - nominatieve toelage
Syntra West vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage

Omschrijving

183

EXP

EXP
INV
INV
EXP
EXP
EXP
EXP

VBZR vzw
VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning) - nominatieve toelage
VZW bisdom Brugge - nominatieve toelage - Investeringstoelage Bisschopshuis
vzw Grootseminarie - nominatieve toelage - Investeringstoelage
vzw Toerisme Knokke-Heist - Nominatieve toelage - Zwin Shuttle
vzw Toerisme Knokke-Heist - Nominatieve toelage - Zwin Shuttle
Werkers vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
Westhoek Holsteins vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage

J

J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J

J

J

J

J

J

VRP VZW Vl. Vereniging Ruimte en Planning
VZW bisdom Brugge
VZW Grootseminarie
VZW Toerisme Knokke-Heist
Vzw Toerisme Knokke-Heist
Werkers vzw
Westhoek Holsteins vzw

Westtoer APB
Westtoer APB
Westtoer APB
Westtoer APB
Westtoer APB
Westtoer APB

Westtoer APB

West-Vlaamse maatschappij tot
kweekbevorderen van het drafpaard vzw

WFIV vzw

WFIV vzw

WFIV vzw

West-Vlaamse maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard vzw - nominatieve toelage werkingstoelage
WFIV vzw - nominatieve toelage - toelage voor het onderhoud en het operationeel houden van de
site POV Zedelgem
WFIV vzw - rente/nominatieve annuïteitentoelage - annuïteitentoelage voor de inrichting van het
provinciaal opleidingscentrum (rente)
WFIV vzw - nominatieve annuïteitentoelage - kapitaal (lening 9 mio op 20 jaar voor de inrichting van
het provinciaal opleidingscentrum)

Westtoer apb - nominatieve toelage - ondersteuning visserijnprojecten - project Zee van Smaak

Westtoer apb - nominatieve toelage - terugstorting de werkingstoelage voor Beaufort 2018
Westtoer apb - nominatieve toelage - jaardotatie
Westtoer apb - nominatieve toelage - jaarprogramma
Westtoer apb - nominatieve toelage - Horizon 2025
Westtoer apb - nominatieve toelage - Vlaams stimulusprogramma toerisme
Westtoer apb - nominatieve toelage - organisatie Beaufort

EXP

J

VOS Gouw West-Vlaanderen FV
Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
vzw

INV

EXP

EXP

EXP

EXP

EXP
EXP
EXP
INV
INV
INV

EXP
EXP

VLAJO Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw - nominatieve toelage - werkingstoelage
VLIZ vzw - nominatieve toelage
VOS Gouw West-Vlaanderen FV - nominatieve toelage - werkingstoelage aan het Verbond der
Vlaamse Oudstrijders en Oudsoldaten Gouwbestuur West-Vlaanderen

J
J

EXP

VLAJO Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
VLIZ vzw (Vlaams instituut voor de zee)

Vlaamse Lokale Financieel Beheerders vzw - nominatieve toelage

Type

J

Omschrijving

Vlaamse Lokale Financieel beheerder vzw

Begunstigde

Nominatief

DS

DS03
DS06
DS06
DS01
DS06
DS02
DS02

406.316,98 DS04

131.337,31 DS04

329.000,00 DS04

5.174,00 DS02

14.044,00 DS06

-64.209,22 DS01
8.451.530,00 DS01
21.842,56 DS01
400.000,00 DS01
500.000,00 DS01
514.209,22 DS01

15.000,00
20.000,00
20.000,00
8.690,74
8.690,74
54.600,00
1.715,00

25.000,00 DS04

850,00 DS06

3.887,61 DS02
163.713,00 DS06

1.000,00 DS06
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WMF (West-Vlaamse Milieufederatie) VZW

Begunstigde

DS

12.128,00 DS03
18.941,32 DS03

EXP
EXP

EXP

N Klimaat - Initiëren van lokale projecten klimaat - werkingssubsidies - Provincieraad 27 januari 2022

N
N

1.034.529,10 DS04

342.031,71 DS02

N

N
N

EXP

29.643,50 DS06

EXP

36.221,10 DS06
7.223,45 DS05

45.572,83 DS01

EXP

EXP
EXP

162.000,00 DS06

EXP

Toelagen aan lokale besturen in verband met de uitbouw van een archiefdienst - provinciaal
reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen provincieraad d.d. 30 oktober 1997 - gewijzigd d.d. 30 maart 2000, 27 maart 2003 en 30 april 2014
Toelage ikv reglement grensoverschrijdende uitwisselingen
Provinciaal Reglement Flankerend Onderwijs - basisonderwijs en secundair onderwijs - PR
01/01/2020
PDPO-project Geïntegreerd faunaplan - reglement Aanleg en beheer van demomaatregelen binnen
het Geïntegreerd faunaplan West-Vlaamse hart
Betoelagen gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijding

642.831,44 DS05

11.448,22 DS05

EXP
EXP

13.664,61 DS02
69.380,00 DS02
-28.615,69 DS06

EXP
EXP
EXP

23.551,00 DS06

EXP

Erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in WestN Vlaanderen - provinciaal reglement kinderboerderijen dd. 28/01/2010
N Provinciaal Reglement Flankerend Onderwijs - volwasseneneducatie ea - PR 01/01/2020
N Terugstorting door diverse gemeenten van werkingstoelage van 'Ik Zomer West-Vlaams'
Scheldemondfonds - Toelagen te betalen met bijdragen van partners en in het verleden ontvangen
N bijdragen (PR 22/11/2007)
Provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden - werkingssubsidies N PR26/09/2020
Toelage aan de politieke fracties van de provincieraad op basis van het huishoudelijk reglement van
N 28 maart 2019
Stimuleren van scholen en andere doelgroepen tot bezoek en beleving van West-Vlaams erfgoed - PR
N 28/01/21
Orthodoxe priesters - toelage i.k.v. het decreet erediensten 7/05/2004 - tussenkomst van de
N provincie in de huisvesting van de orthodoxe priester (woonstvergoeding)

432.000,00 DS06
180.000,00 DS03

EXP
EXP

15.009,35 DS02

53.040,00 DS04
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N Toelage aan de politieke partijen in de provincieraad. Provinciaal reglement van 24 maart 2011.
N Betoelagen regionale comités voor muskusrattenbestrijding
Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen - provinciaal reglement
N dd. 29/06/2006

EXP

Type

EXP

WMF (West-Vlaamse Milieufederatie) VZW - nominatieve toelage - werking

Omschrijving

N Coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector - provinciaal reglement

J

Nominatief

185

Begunstigde

Omschrijving

15.457,67 DS06
20.000,00 DS06
6.500,00 DS06
140.485,89 DS03
591.694,90 DS06

10.435,02 DS06
60.000,00 DS06
67.622,89 DS01
293.470,00 DS01
717.650,52 DS05

EXP
EXP
EXP
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV

N Toeristische impulsen - provinciaal reglement - niet-financiële vennootschappen - PR 28/05/2020
N Toeristische impulsen - provinciaal reglement - gemeenten - PR 28/05/2020

N Provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en veiligheid vissersvaartuigen - PR 24/06/93
Bouwtoelagen rusthuizen/vzw - provinciaal reglement dd. 6/4/1989 en wijzigingen. PR 8/11/2007:
N opheffing van het reglement met afhandeling lopende engagementen.
N Toeristische impulsen - provinciaal reglement - vzw - PR 28/05/2020
N Toeristische impulsen - provinciaal reglement - agb - PR 28/05/2020
Provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden - investeringssubsidies - PR
N 26/09/2020

337.381,25 DS01
91.169,50 DS01

48.342,19 DS02

EXP

5.106,09 DS05
206.350,50 DS05

EXP
EXP

15.735,38 DS02
80.575,38 DS04

26.567,16 DS01
16.582,89 DS01

EXP
EXP

EXP
EXP

15.092,64 DS03

EXP

DS

8.375,00 DS01
541.273,73 DS05

Jaarrekening 2021

EXP
EXP

Type

Erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in WestN Vlaanderen - provinciaal reglement kinderboerderijen dd. 28/01/2010
N NME- provinciaal reglement 'Natuur op school'
Subsidiëring van de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven N provinciaal reglement dd. 26/11/2020
Toelagen aan lokale besturen in verband met het optimaliseren van het informatiebeheer (nog in
N opmaak)
N Toelage ikv dorpenreglement goedgekeurd PR 26/06/2014 (geen einddatum)
Erkende Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem - woonstvergoeding Iman.
N Verplichte toelage bij decreet erediensten van 7 mei 2004.
N Wonen - infrastructuursubsidies
Bouwtoelagen rusthuizen ocmw - provinciaal reglement dd. 6/4/1989 en wijzigingen. PR 8/11/2007:
N wijziging en opheffing met afhandeling lopende engagementen.

N Ondersteunen van erfgoedactoren in de erfgoedontsluiting in West-Vlaanderen - PR 28/01/21
N Cofinanciering aan strategische projecten - werkingssubsidies
Reglement uitvoering demomaatregelen project Water-Landschap - provinciaal reglement dd.
N 28/05/2020
Ondersteuning voor het onderhoud van niet-beschermd erfgoed (via subsidiereglement) - PR
N 28/01/21
N Molendraaipremie, provinciaal reglement dd. 04/10/2001
Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale onderwijs-, stage- en
N onderzoekservaringen
N Provinciaal subsidiereglement 'Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren'

Nominatief

186

Begunstigde

Omschrijving
N Betoelagen verbeteringswerken onbevaarbare waterlopen - PR 28/05/2020

Nominatief

EXP
TOTAAL INV
TOT

Type
INV
42.144.577,99
11.291.222,57
53.435.800,56

Jaarrekening 2021 DS
6.077,79 DS03

Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
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BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Beleidsdomein: 01 Algemene Financiering
BV0010
BV0020
BV0030
BV0040
BV0050
BV0090

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Beleid
BV0100
BV0110
BV0111
BV0112
BV0113
BV0114
BV0115
BV0119
BV0150
BV0160
BV0190
BV0200
BV0210
BV0290
BV0310
BV0319
BV0329
BV0340
BV0349
BV0350
BV0380
BV0381
BV0390
BV0490
BV0500
BV0520
BV0521
BV0522
BV0529
BV0530
BV0540
BV0590
BV0600
BV0610
BV0629
BV0680
BV0711
BV0720
BV0729

Politieke organen
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Archief
Organisatiebeheersing
Welzijn op het werk
Overige algemene diensten
Internationale relaties
Hulp aan het buitenland
Overig algemeen bestuur
Wegen
Openbaar vervoer
Overige mobiliteit en verkeer
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Overige vermindering van milieuverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Klimaat en energie
Participatie en sensibilisatie
Geïntegreerde milieuprojecten
Overige milieubescherming
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Handel en middenstand
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Toerisme - Infrastructuur
Overige activiteiten inzake toerisme
Land-, tuin- & bosbouw
Visvangst
Overige economische zaken
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Overig woonbeleid
Groene ruimte
Openluchtrecreatie
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
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BV0742
BV0790
BV0791
BV0810
BV0835
BV0869
BV0889
BV0953

Sportinfrastructuur
Erediensten
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Woon- en zorgcentra
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Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Overzicht van de verbonden entiteiten

191

Overzicht verbonden entiteiten
Het overzicht van de verbonden entiteiten waarvoor het bestuur wettelijke, statutaire of feitelijke verplichtingen
heeft om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten is terug te vinden in het
overzicht van de financiële risico’s bij de toelichting van de jaarrekening.

192

Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Overzicht personeelsinzet
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Overzicht personeelsinzet
Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de personeelsinzet 2021 per 31/12 uitgedrukt in voltijds
equivalenten.

VTE op 31/12/2021
Statutair/Contractueel
Niveau
A
B
C
Contractueel
D
Decretale Graden
E
Totaal Contractueel
A
B
C
Statutair
D
Decretale Graden
E
Totaal Statutair
Eindtotaal

194

Totaal
118,40
63,50
52,40
63,40
1,00
45,27
343,97
104,90
57,17
95,17
50,97
2,00
5,60
315,81
659,78

Documentatie bij de jaarrekening 2021:
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

195

196

2024

2025

1. Algemene provinciebelasting
2. Provinciebelasting op bedrijven
3. Provinciebelasting op tweede verblijven

De volgende belastingen worden in principe jaarlijks aangepast ingevolge indexering:

Overzicht van de belastingen 2021 met wijzigende aanslagvoet

De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal en worden ook op de eigen website van de
provincie geplaatst ( https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen ).

Plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen

2023

186,22 186,22 186,22 186,22 186,22 186,22

2022

Aantal opcentiemen

2021

2020

Aanslagjaar

Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Artikel 464/1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting. De
provincie West-Vlaanderen mag bijgevolg geen aanvullende belasting op de personenbelasting heffen.

Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting

Fiscaliteit

197

97.189.434,67
34.990,36

97.439.876,82

3.416,50

Opcentiemen op de onroerende
voorheffing

Belasting op jachtverloven en
jachtvergunningen

11.973.419,32

11.747.517,15

Provinciebelasting op tweede verblijven

23.281.529,82

22.302.282,26

Provinciebelasting op bedrijven

18.273.188,13

18.042.432,18

2021

Algemene provinciebelasting

2020

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen

provinciebelasting op tweede verblijven
• 128,00 euro per tweede verblijf

provinciebelasting op bedrijven
• basistarief (tot 1.000 m²): 111,00 euro
• van 1.001 m² tot 10.000 m²: 0,17 euro/m²
• van 10.001 m² tot 500.000 m²: 0,15 euro/m²
• boven 500.000 m²: 0,00 euro/m²

algemene provinciebelasting
• alleenstaande: 23,00 euro
• alleenstaande met verhoogde tegemoetkoming : 19,00 euro
• gezin: 42,00 euro
• gezin met verhoogde tegemoetkoming: 34,00 euro

1

2
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manier waarop die afgedekt zijn
▪ Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie
beschikbaar is
▪ De waarderingsregels
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▪ Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
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Boekdeel 3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de
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acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
Documentatie bij de jaarrekening 2021
▪ Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn
opgenomen, met bijhorende actieplannen en acties, met bijhorende
ramingen van ontvangsten en uitgaven .......................................... p. 7
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Boekdeel 3: Beleidsevaluatie incl
niet prioritaire acties bij de
jaarrekening 2021
Boekdeel 3 bij de jaarrekening 2021 bevat volgend
document:
 Beleidsevaluatie incl niet prioritaire acties

5

6

Beleidsevaluatie incl niet prioritaire acties bij de
jaarrekening 2021

7

Het rapport Beleidsevaluatie bij de jaarrekening 2021 maakt per actie, actieplan en beleidsdoelstelling een
vergelijking tussen:
-

-

Jaarrekening: de gerealiseerde kredieten in 2021 of rekeningcijfers per 31 december 2021
Eindkredieten: de gebudgetteerde kredieten zoals opgenomen in de strategische nota bij de vierde
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en goedgekeurd door de provincieraad dd. 2
december 2021.
Initiële kredieten: de gebudgetteerde kredieten zoals opgenomen in de strategische nota bij de
tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en goedgekeurd door de provincieraad dd. 3
december 2020.

De verdeling van de eindkredieten over de verschillende acties is een momentopname in functie van de
voorleggen van het beleidsrapport aan de provincieraad. Er kunnen middelen verschoven worden tussen
acties conform het kader voor kredietbewaking m.b.t. het meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd
door de provincieraad op 24 oktober 2019 t.e.m. het einde van het boekjaar (31/12/2021).
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ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 125609 Alg. 202108150409 / EK 104633 IK 50125
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)

Provinciegriffier: Geert Anthierens

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Financieel Beheerder: Regis Debrulle

Totaal provinciebestuur: PWVL
Provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

136.586.093,95

143.649.230,73

153.582.021,61

171.688.760,68

168.946.028,24

168.392.173,71

35.102.666,73

25.296.797,51

14.810.152,10

38.584.535,65

53.611.437,79

55.770.181,43

4.905.779,98

7.463.565,56

8.646.136,67

-33.678.755,67

-46.147.872,23

-47.124.044,76

12.225.232,91

12.482.482,91

14.934.482,91

21.734.645,28

21.739.270,28

21.755.000,00

9.509.412,37

9.256.787,37

6.820.517,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Beleidsdoelstelling: BD000001
01. De provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen is de sterkste toeristische provincie van Vlaanderen met vier toptoeristische
regio’s: de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek. Ook onze provinciehoofdstad
Brugge gooit hoge ogen als internationale kunststad. Concreet tellen we in onze provincie 7 miljoen
aankomsten (aantal verblijfstoeristen), 33 miljoen overnachtingen en 27 miljoen dagtoeristen. Het
toerisme in West-Vlaanderen is op zich een belangrijke economische factor met een globale omzet van €
3,5 miljard en ca. 50.000 voltijdse jobs. Onze provincie kent een hele reeks topattracties zoals de
pretparken Plopsaland, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark, toonaangevende musea zoals de Brugse
musea, het In Flanders Fields Museum, Texture en Mu.ZEE. De provincie staat zelf in voor drie
topattracties met name het Zwin Natuur Park, Raversyde en recreatie- en natuurdomein De Gavers. Ons
toeristisch apparaat wordt ondersteund door een hele reeks aan toeristische ondernemers gaande van
sterrenchefs en tophotels over typische restaurants met streekproducten naar kleine koffiehuizen en B&Bs.
In totaal behaalden 300 ondernemers in de voorbije jaren het kwaliteitslabel van Westtoer en tellen we
150 toeristische info-punten. Naast het economisch belang vervullen we een belangrijke rol voor het
fysieke en mentale welzijn van onze eigen inwoners: de recreatieve producten van Westtoer met op kop de
4 fietsnetwerken en de 11 wandelnetwerken bieden de West-Vlamingen dan weer een toprecreatief
product aangevuld met klassieke fiets-, wandel- en erfgoedroutes. In onze zeer goed uitgebouwde
provinciedomeinen (15 in totaal, goed voor 2000 ha) zorgen natuur, landschap en recreatie voor
multifunctionele bovenlokale topproducten. Onze domeinen zijn samen goed voor 3 miljoen bezoekers op
jaarbasis. Op het vlak van speelterreinen, picknickfaciliteiten en erfgoed vormen onze domeinen zelfs een
benchmark voor vele andere actoren. De 9 Groene assen garanderen een kwalitatief fiets- en wandelaanbod in een groene omgeving waar plaats is voor rust, recreatie en ontspanning. Natuurliefhebbers
kunnen terecht in onze natuur-educatieve centra zoals de Duinpanne, het Zwin Natuur Park, de Blankaart,
de Palingbeek, het Bulskampveld en de Gavers. Deze beleidsdoelstelling werd vanuit Westtoer naar voor
geschoven vanuit een globale filosofie om onze provincie op tal val vlakken sterker te maken en nog te
profileren en om de samenwerking tussen provinciale diensten en agentschappen te optimaliseren.
Concreet beogen we volgende resultaten: 1. het verder uitbouwen en promoten van de 4 toeristische
regio’s Kust, Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek en van de West-Vlaamse centrumsteden; 2.
optimaliseren/profileren van de West-Vlaamse topattracties (via subsidies) en van het Zwin Natuurpark,
Raversyde en de Gavers (via eigen investeringen); 3. de organisatie van wervende topevents zoals
Wederopbouw in de Westhoek (2020), Kastelen en Abdijen (2020) en Beaufort (2021). Vanaf 2022
organiseren we sterke themajaren: 2022 - gastronomie, 2023 - fietsen/wandelen, 2024 - hedendaagse
kunst; 4. profileren van de provinciedomeinen en groene assen als topuithangborden inzake
groenpatrimonium, kwalitatieve voorzieningen en recreatief aanbod; 5. West-Vlaanderen verder
profileren als dé fiets- en wandelprovincie; 6. Ondersteunen van een kwalitatief aanbod inzake erfgoed en
educatie en 7. Trots op West-Vlaanderen : ervoor zorgen dat elke West-Vlaming trots kan zijn op zijn eigen
Provincie en dat we de West-Vlaamse identiteit ondersteunen en uitdragen.
Indicator: De globale omzet in toerisme en recreatie (bevat overnachtingen en dagtoerisme) Streefwaarde (eind 2025): 3,5 miljard euro
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.391.310,24

17.708.526,95

3.598.178,49

3.588.900,76

17.968.264,53
3.584.669,78

-12.793.131,75

-14.119.626,19

-14.383.594,75

15.951.776,19

21.904.380,62

21.838.963,19

393.206,94

487.189,00

385.000,00

-15.558.569,25

-21.417.191,62

-21.453.963,19

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.314,00

267.314,00

267.314,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.156.956,28

1.906.956,28

482.686,00

Actieplan: AP000001
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1.01 Verder uitbouwen en promoten van de Provincie West-Vlaanderen, de vier toptoeristische regio's en de
centrumsteden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer staan samen in voor de
ontwikkeling en de promotie van het toerisme en de recreatie in West-Vlaanderen. Westtoer
onderbouwt het toeristisch-recreatief beleid met de opmaak en uitvoering van regionale
strategische beleidsplannen en hanteert hierbij een gebiedsgerichte aanpak. Regiocampagnes voor
de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en thematische overkoepelende campagnes hebben
als doelstelling West-Vlaanderen nog prominenter op de toeristische kaart te zetten. Daarnaast
ondersteunen we de citymarketing van een aantal steden in West-Vlaanderen en voeren we
bovenlokale promotie in het kader van Vlaanderen Vakantieland. De provincie ondersteunt deze
toeristisch-recreatieve ontwikkeling zowel op vlak van infrastructuur, evenementen als logies, en dit
o.m. via het provinciaal reglement voor toeristische impulsen.
Indicator: Aantal aankomsten in commercieel logies - Streefwaarden: 3.400.000 (in 2021), 4.900.000
(in 2022), 4.900.000 (in 2023), 5.000.000 (in 2024), en 5.000.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 2.400.000* - * Cijfer 2020. Resultaat 2021 pas gekend in zomer 2022.
Het aantal aankomsten 2021 zal pas gekend zijn in de zomer van 2022. Het opgenomen resultaat
betreft het aantal aankomsten in commercieel logies in West-Vlaanderen 2020. Een groot deel van
het voorjaar van 2020 waren enkel noodzakelijke verplaatsingen toegestaan en waren restaurants
gesloten waardoor nagenoeg alle overnachtingen in commercieel logies wegvielen. Dit scenario
herhaalde zich in mindere mate na de zomer. In de zomermaanden zorgden gerichte campagnes
voor veel overnachtingen van gasten uit eigen land. In de kunststad Brugge en (in mindere mate) in
de Westhoek kon dit het wegvallen van buitenlanders niet compenseren. Tweedeverblijfstoerisme
deed het zeer goed in die periode.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.436.641,34

8.508.739,34

0,00

0,00

8.652.980,00
0,00

-8.436.641,34

-8.508.739,34

-8.652.980,00

2.217.895,52

5.532.183,68

1.895.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.217.895,52

-5.532.183,68

-1.895.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000019
Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Westtoer apb: naast de betoelaging
via de beheersovereenkomst (die vertaald wordt in een jaarprogramma), zijn toelagen voor
events, horizon 2025, landmarks, het picknickplan en Bulskampveld voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werking verloopt conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de
provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb, het jaarprogramma 2020, de afgesloten
subsidieovereenkomst voor Beaufort en Horizon 2025 en de afgesloten overeenkomst m.b.t.
de modaliteiten voor uitvoering deelname steunmaatregel Vlaams stimulusprogramma
tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb. De toelage voor het picknickplan
wordt verschoven naar 2022. Het afsluiten van de lening door Westtoer apb zal in 2022
gerealiseerd worden. Meer gedetailleerde informatie over de acties zijn terug te vinden via de
doelstellingenrealisatie van Westtoer apb.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.409.163,34

8.472.399,34

0,00

0,00

8.623.640,00
0,00

-8.409.163,34

-8.472.399,34

-8.623.640,00

1.414.209,22

1.494.209,22

1.082.500,00

0,00

0,00

0,00

-1.414.209,22

-1.494.209,22

-1.082.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000020
Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Door middel van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen worden waardevolle
toeristisch-recreatieve projecten in West-Vlaanderen ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het provinciaal reglement voor de
toeristische impulsen in West-Vlaanderen goed. I.k.v. de tweede oproep binnen het
provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen werden 94 dossiers
ingediend voor de categorie belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector
waarvan 61 dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 14 dossiers een
voorwaardelijke toekenning. Binnen de categorie belevingsconcepten bij musea & attracties
werden 42 dossiers ingediend waarvan 25 dossiers een definitieve toekenning van subsidie
kregen en 9 dossiers een voorwaardelijke toekenning. Binnen de categorie de optimalisering
van het toeristisch onthaal in een gemeente werden 16 dossiers ingediend waarvan 12
dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 3 dossiers een voorwaardelijke
toekenning. Binnen de categorie de realisatie van recreatieve hotspots werden 41 dossiers
ingediend waarvan 15 dossiers een definitieve toekenning van subsidie kregen en 24 dossiers
een voorwaardelijke toekenning. De subsidies voor transitiesteun in het kader van de eerste
oproep binnen het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen
werden uitbetaald volgens de ingediende eindafrekeningen van de begunstigden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

789.643,64

4.008.974,46

0,00

0,00

700.000,00
0,00

-789.643,64

-4.008.974,46

-700.000,00

Financiering
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Actie: AC000448
Aanleggen van een fietsenstalling op de site Westtoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de site van Westtoer wordt een uitbreiding van bestaande beveiligde fietsenstalling voor
het personeel voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De fietsenstalling is gerealiseerd op de site van Westtoer. Deze actie is stopgezet
eind 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.042,66

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.042,66

-15.000,00

0,00

Financiering

Actie: AC000021
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Toerisme
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het Westtoergebouw zullen de nodige
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten en de installaties in het gebouw worden doorheen het jaar gemonitord en
opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke
verplichtingen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan het Westtoergebouw werden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
Er waren diverse ingrepen aan de HVAC installatie van het gebouw. Het
gebouwbeheerssysteem kreeg een upgrade. De defecte waterboiler in de keuken werd
vervangen, net als verschillende vloerdoosdeksels.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.478,00

36.340,00

0,00

0,00

29.340,00
0,00

-27.478,00

-36.340,00

-29.340,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000022
Patrimoniumbeheer Westtoer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet budget voor investeringswerking in het Westtoergebouw (incl.
onvoorziene investeringswerken).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het
Westtoergebouw.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

14.000,00

0,00

0,00

112.500,00
0,00

0,00

-14.000,00

-112.500,00

Financiering

Actieplan: AP000002
1.02 Optimaliseren en profileren van de Gavers, Transfo en Raversyde als West-Vlaamse topattractie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciedomein De Gavers is het drukst bezochte provinciedomein van de provincie WestVlaanderen. Het is een groene aantrekkingspool in de verstedelijkte regio Kortrijk, heel wat
rustzoekers, natuurliefhebbers en recreanten zoeken er rust en ontspanning. Net als voor de andere
provinciedomeinen wil de provincie enerzijds inzetten op een verdere uitbreiding van het domein
met ruimte voor natuur en recreatie, anderzijds op extra kwaliteitsimpulsen voor de
publieksvoorzieningen, met specifieke aandacht voor natuur- en milieueducatie (NME) en voor
avontuurlijke recreatie. Het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum (PRNC) De Gavers zorgt voor
een gevarieerd aanbod aan activiteiten en evenementen voor diverse doelgroepen, trouw aan de
positionering ‘Natuurlijk Avontuurlijk’. Het PRNC De Gavers streeft daarbij naar kwalitatieve,
duurzame en attractieve formules in eigen organisatie of in partnerschap met derden. De Gavers en
Transfo vormen de toegangspoort van Je Wildste Westen, de campagne die de regio rond het
kanaal Bossuit-Kortrijk als avontuurlijkste stukje West-Vlaanderen op de kaart zet. De provincie
werkt met de gemeente Zwevegem en de intercommunale Leiedal verder aan de herbestemming
van de site Transfo met focus op duurzaamheid en energie. De meest optimale exploitatiestructuur
wordt onderzocht en er wordt een aanbod aan activiteiten voor diverse doelgroepen ontwikkeld
rond avontuur en energie-educatie. We streven ook naar een verdere uitbouw van Raversyde als
topattractie aan de kust door het masterplan verder uit te voeren en de attracties optimaal te
exploiteren. Dit door het aanbieden van een dagdagelijkse klant- en familievriendelijke service op de
Atlantikwall, ANNO 1465 en het Natuurpark. Parallel wordt jaarlijks een actief evenementenbeleid
gevoerd, met primaire focus op het Middeleeuws erfgoed en oorlogserfgoed aan de kust van beide
Wereldoorlogen. Daarnaast wordt het lokale NME-beleid verder uitgebouwd. Het masterplan wordt
verder uitgevoerd op basis van afgebakende deelprojecten en heeft tot doel de ontsluiting van het
gebied, het bezoekerscomfort, de kwaliteit van het toeristisch-recreatief product en het aanwezige
onroerende en roerend erfgoed op een duurzame manier te consolideren en verder uit te bouwen. Er
wordt verder gewerkt aan netwerkvorming met andere Atlantikwall-sites in Europa, al dan niet in
een Europees samenwerkingsverband.
Indicator: Aantal bezoekers die dankzij de georganiseerde recreatieve en educatieve werking van
het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers en Transfo (jaarlijks 120.000) en de
attracties Atlantikwall, ANNO 1465 en het Natuurpark van Raversyde (jaarlijks 100.000 betalende
bezoekers) een unieke ervaringbeleven. - Streefwaarden: 145.000 (in 2021), 190.000 (in 2022),
200.000 (in 2023), 220.000 (in 2024), en 220.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 148.384
Voor Raversyde hadden de COVID-19-restricties nog weinig gevolgen op de individuele bezoeker. In
Gavers/Transfo wordt het cijfer vooral bepaald door evenementen en zomeractiviteiten: de eerste
mochten door de COVID-19-restricties niet of slechtst beperkt worden georganiseerd; de
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zomeractiviteiten kenden een zeer matig succes wegens het slechte weer. Ook de schoolactiviteiten
ondervonden veel hinder vanwege COVID-19.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.216.912,68

1.258.106,60

691.324,88

806.434,89

1.595.147,70
845.982,75

-525.587,80

-451.671,71

-749.164,95

367.577,37

607.789,20

1.821.070,00

0,00

36.960,00

195.000,00

-367.577,37

-570.829,20

-1.626.070,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000028
Inrichten van innovatieve duurzame energie-technieken ten behoeve van de realisatie van een toeristisch-educatieve
energiesite Transfo ihkv het Europees project Empower (Interreg North Searegion)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Empower wil via 7 Europese partners tools ontwikkelen waarmee de 'passieve'
energieconsument bewogen kan worden tot een 'actieve' prosument. Het Transfopartnerschap wil een smartgrid aanleggen op de site, waarin hernieuwbare energieproductie
en -opslag een cruciale rol spelen. Wat op siteniveau moet ontwikkeld worden, wordt rondom
de duiktank als proof of concept uitgewerkt. Het project wordt educatief ontsloten naar een
breed schoolpubliek en loopt tot eind 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie organiseerde binnen Empower opnieuw verschillende 'pilot projectleaders' meetings waarbij de trekkers van de pilootprojecten binnen Empower 2.0 ervaringen
kunnen uitwisselen. Verder werd er voor de infrastructurele werken binnen het project contact
opgenomen met mogelijke installateurs voor zonnepanelen. Er werd i.s.m. de dienst
Gebouwen, een bureau aangesteld om het effect van zonnepanelen en batterijen, gekoppeld
aan de duiktank als demo te onderzoeken op prijs, ontwerp,... Daarnaast werd een bureau
gezocht dat de mogelijkheid tot overname van een warmtekrachtkoppeling (WKK) op
koolzaadolie moest onderzoeken. Uit deze haalbaarheidsstudies bleken enkele (praktisch en
financieel) positieve scenario's. Een aankoopdossier werd i.s.m. de diensten COOP en
Gebouwen opgestart. Uit dit proces bleek dat er zich boekhoudmatig een probleem stelde
rond de afschrijvingswaarde en declaratie binnen het North Sea Region programma. De
timing van uitvoering was eveneens niet langer haalbaar. Daarnaast spelen ook
organisatorische factoren een rol. Er wordt heel wat energie-infrastructuur geïnstalleerd op
de site onder het project ReSourced. De Intercommunale Leiedal trekt deze aanbestedingen en
zou de infrastructuur onderbrengen in een coöperatie, eveneens op te richten tijdens
projectduur van ReSourced. Het laten plaatsen van de WWK-installatie door Leiedal
vereenvoudigt de overdracht ervan naar de coöperatie en creëert extra ruimte voor de
Provincie om het energie-educatieve luik uitgebreider uit te bouwen. De duiktank werd
voorzien van energiemeters om een gedetailleerd verbruiksprofiel op te bouwen. De Provincie
ondersteunt de uitrol van energiemeters op siteniveau. De data zal educatief worden
ontsloten. Er werd een installatie aangekocht om de energiestromen rond de duiktank én later
op siteniveau te visualiseren. Er werd een educatief spel ontwikkeld i.s.m. een student
EnergieManagement/Lerarenopleiding. Ondertussen ontvingen we ook nieuws over een
verlenging van het project Empower tot eind juni 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.269,88

46.308,84

52.170,81

40.621,31

97.375,25
35.753,00

18.900,93

-5.687,53

-61.622,25

9.228,67

9.561,42

150.000,00

0,00

0,00

115.000,00

-9.228,67

-9.561,42

-35.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000029
Garanderen van de vlotte werking van de Gavers, Transfo en Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De Gavers en Transfo: ook in 2021 stonden COVID-19 en de nodige
veiligheidsmaatregelen voorop. Hiervoor en voor de dagelijkse werking was frequent overleg
noodzakelijk. Er vond overleg plaats tussen de medewerkers onderling, met andere
provinciale diensten en met partners en gebruikers van het domein. Waar mogelijk ging dit
overleg digitaal door. Een teamdag werd in 2021 niet georganiseerd. (2) Raversyde: de
veiligheidsmaatregelen i.f.v. de COVID-19-pandemie bleven het volledige jaar in voege.
Wanneer een versoepeling mogelijk of een verstrenging noodzakelijk was, werden deze
toegepast. De maatregelen blijven een zware impact hebben op de volledige werking, vooral
wat sociale interacties betreft. Waar mogelijk werd online of hybride vergaderd. In het najaar
kon een teamdag georganiseerd worden, in Brugge.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.719,80

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00
0,00

-1.719,80

-2.300,00

-2.300,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000030
Ontwikkelen van publiekswerking met tijdelijke tentoonstellingen, evenementen en bezoekersanimatie, ter aanvulling
van het vaste aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op het provinciedomein Raversyde worden, naast het vaste aanbod, verschillende ééndaagse
of meerdaagse evenementen georganiseerd, zoals nocturnes en het middeleeuws weekend.
Jaarlijks zijn er ook tijdelijke tentoonstelling in ANNO 1465, de Atlantikwall en het Natuurpark
en wordt ondersteuning gegeven bij de organisatie van externe evenementen. Deze actie
beperkt zich tot de werking op Raversyde. Voor de Gavers: zie actie AC000025. Voor Transfo:
zie actie AC000027.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bijna alle activiteiten konden dit jaar volledig doorgaan zoals gepland,
aangezien er bij de planning reeds rekening gehouden werd met mogelijke COVID-19beperkingen: de Bunkerdag op meer dan 20 locaties, de tijdelijke expo 'Bang Bang', de expo
'Atlantikwall in vogelvlucht', de tijdelijke expo 'Artlantic Wall', de foto-expo 'Bunkerzoom', de
Erfgoeddag (beperkt programma), Open Monumentendag, het Middeleeuws Weekend, de
Nacht van de Duisternis, de voorstelling van de ontdekte grafsteen op 11 november,
bunkersafari's, theatervoorstellingen, een natuuravontuur, diverse wandelingen. Er werd geen
openingsweekend georganiseerd omwille van COVID-19. De foto-expo's in het Natuurpark
blijven een schot in de roos. Ondertussen werd i.s.m. UGent ook het boek 'De Kust 4 augustus
1945' uitgebracht. Hierin staat het overzicht van de volledige kustlijn gefotografeerd op
éénzelfde dag. Deze publicatie krijgt ondertussen een tweede druk. Het kustpanorama in het
boek is ook nog steeds in het domein te zien, naast de ingang tot de Atlantikwall Raversyde.
Ook de (nieuwe) familiezoektochten in het Natuurpark en in beide musea waren heel
succesvol. In de zomer werden opnieuw archieffoto's geïnventariseerd, en ook werd er verder
gewerkt aan de inventaris en het onderhoud van de collectiestukken. De stripexpo ter
vervanging van het vast WOII-circuit tijdens de toekomstige werken, werd verder voorbereid.
Het educatief aanbod werd verder uitgebreid met een lesmap 'Off the Wall'. Er werd samen
met een werkgroep en de Grafische Dienst een aangepast logo en huisstijl gemaakt, rekening
houdende met de wijzigingen die vanaf 2023 volgen in het kader van het Masterplan.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

91.351,83

126.945,02

0,00

0,00

154.139,38
0,00

-91.351,83

-126.945,02

-154.139,38

Investeringen
Financiering

Actie: AC000031
Verder inrichten en/of uitbouwen van educatieve en recreatieve zones in De Gavers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in het verleden gebruikt om de middelen voor de inrichting/uitbouw van
educatieve en recreatieve zones in De Gavers op te volgen. Met de start van het
meerjarenplan 2020-2025 zullen de provincieraadsleden over deze opvolging geïnformeerd
worden via actie AC000025 (Ontwikkelen en aanbieden van een educatief en toeristisch
recreatief aanbod). Deze actie is zonder voorwerp, en zal in de toekomst niet langer als
prioritair worden aangeduid in de beleidsrapporten.
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Actie: AC000032
Promoten en integreren van De Gavers en Transfo binnen het recreatief aanbod van Je Wildste Westen – Kanaal
Bossuit-Kortrijk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De avonturenaanbieders in de regio van Je Wildste Westen organiseren in april een
opendeurevenement Je Wildste Westen-actiedag waar het publiek kennis kan maken met hun
avontuurlijke aanbod tegen een lage inkomprijs.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het aanbod i.k.v. het 'Je Wildste Westen' werd opgenomen in het aanbod
'Avontuur' van de Leiestreek. Door alle aanbieders was er een consensus om het pad van een
apart label 'Je Wildste Westen' te verlaten en deel uit te maken van het aanbod van de
Leiestreek. Deze actie is stopgezet eind 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.550,00
0,00

0,00

0,00

-2.550,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000033
Optimaliseren van Raversyde als bestaande toeristische attractie aan de kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd tijdens de vorige legislatuur benut om de verdere uitbouw van Raversyde te
duiden. Tijdens deze legislatuur worden de verschillende beleidsinitiatieven voor Raveryde
gebundeld binnen de acties AC000030 (Ontwikkelen van publiekswerking ter aanvulling van
het vaste aanbod). Deze actie is bijgevolg zonder voorwerp en zal in de toekomst niet meer als
prioritair worden aangeduid in de beleidsrapporten.
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Actie: AC000034
Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe - Culture)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie is, via het provinciedomein Raversyde, projectleider van het Europees Creative
Europe project Atlantikwall Europe. Het project is een netwerkproject waarbij verbinding
gezocht wordt met andere Atlantikwall-sites in Frankrijk, de Channel Islands, Nederland,
Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Informatie, expertise en concrete producten worden
uitgewisseld en enkele publieksgerichte initiatieven worden georganiseerd (b.v. internationale
Bunkerdag). Via educatieve projecten gaat bijzondere aandacht naar de jeugd. Er wordt
gewerkt aan een gemeenschappelijk ethisch charter rond omgang met Atlantikwall-erfgoed,
de interferentie met jeugd en cultuur en inventarismethodieken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project Atlantikwall Europe liep zoals gepland af op 30 juni 2021. De
declaratie en financiën werden finaal in december goedgekeurd en afgerond door het
Europees programmasecretariaat van Creative Europe. Ondertussen wordt een vervolgproject
voorbereid, naast andere Europese projecten. Wat het inhoudelijke luik van het project
betreft: omwille van de COVID-19-pandemie moest het programma noodgedwongen continu
aangepast worden omwille van de uiteenlopende veiligheidsmaatregelen in de verschillende
landen. Zo kon de Europese Bunkerdag uiteindelijk enkel in België doorgaan. De fysieke
familiarisation visits en workshops werden vervangen door vier webinars: data library, ethical
charter, open air activities (gelinkt aan COVID-19) en een eindconferentie. Ook de
fotowedstrijd Bunkerzoom ging door, wat resulteerde in een nieuwe foto-expo in het
Natuurpark van Raversyde deze zomer. De lesmap Off the Wall werd i.s.m. de vzw BAMM!
afgewerkt. Als projectleider investeerde Raversyde heel wat energie in begeleiding van het
project. Interessant is ook de survey waarbij potentiële partners voor nieuwe Europese
projecten i.f.v. de realisatie van het Masterplan in kaart gebracht zijn. Deze actie is stopgezet
eind 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.395,94

58.395,94

39.050,74

16.380,00

40.000,00
16.380,00

-19.345,20

-42.015,94

-23.620,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000035
Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te
houden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Analoog als voor de actie AC000033 werd deze actie tijdens de vorige legislatuur gebruikt
voor de wetenschappelijke werking van Raversyde. De werking en ontwikkeling van Raversyde
wordt tijdens deze legislatuur gebundeld. De provincieraadsleden worden verder
geïnformeerd over dit aspect van de uitbouw van Raversyde via de actie AC000034
(Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europe –
Culture).
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Actie: AC000036
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Gavers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de PRNC De Gavers omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in De Gavers
werden uitgevoerd. Er waren diverse herstellingen aan HVAC- en sanitaire installaties in de
verschillende gebouwen. Aan de schuifdeuren van het onthaalgebouw werden nieuwe
vloergeleiders gelegd. Wat schrijnwerk betreft, werd de defecte nooddeur van het gebouw
hersteld. De sectionaalpoort van het brigadegebouw werd eveneens hersteld. Er waren
diverse herstellingen aan de elektrische installatie. De vloercontactdozen in het
onthaalgebouw werden aangepast i.f.v. een functioneler gebruik. Bij de trekkershutten werd
buitenverlichting geplaatst. Een deel van de verlichtingsarmaturen en de buitenstopcontacten
bij het zwempaviljoen dienden vervangen te worden. De gas- en branddetectie werd op punt
gesteld. Er werd, na diverse storingen en problemen, een nieuw sleutelplan uitgerold. Alle
lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten voor de site De Gavers werden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

114.240,58

128.611,62

2.250,00

2.295,00

189.780,00
2.295,00

-111.990,58

-126.316,62

-187.485,00

12.888,58

12.890,00

9.870,00

0,00

0,00

0,00

-12.888,58

-12.890,00

-9.870,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000037
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Transfo.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor Transfo omvat aankoop, onderhoud en herstelling van ICTmateriaal en installaties. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het
jaar gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden
uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken op de Transfosite werden
uitgevoerd. In het mechaniekersgebouw werd het historisch metselwerk in de doucheruimte
hersteld. Op vraag van Erfgoed Vlaanderen werden de ventilatiemonden op het dak van het
mechaniekersgebouw overkapt. Dit werd als werk via het gemeentelijk restauratiedossier
voor de buitenschil meegenomen. In de duiktank werden extra plateaus geïnstalleerd
waardoor er extra stockageruimte voor het materiaal van de duikers en voor extra
stockageruimte voor de cafetaria is. De diverse onderhouds- en keuringscontracten werden
opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.968,13

11.988,38

0,00

0,00

9.120,00
0,00

-8.968,13

-11.988,38

-9.120,00

0,00

0,00

75.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-75.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000038
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor Raversyde omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van de
gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in Raversyde
werden uitgevoerd. Er waren diverse herstellingen aan de inbraakdetectie en aan de HVACinstallatie. Problemen met de automatische schuifdeuren werden opgelost. In de keuken van
de conciergerie werd de elektrische boiler vervangen. In de Vlaamse zaal werd de keuken
herschilderd. Het klinkerpad in Saltwedel Neu en het pad Gofinet werden heraangelegd en
defecte verlichtingspalen op de parking werden hersteld. Ook de grendels van de parkpoort
werden hersteld. Op de parking werden twee drinkwateraftakkingen die niet meer gebruikt
werden, afgekoppeld. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten voor Raversyde werden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

121.155,32

108.030,00

1,00

1,00

113.330,00
1,00

-121.154,32

-108.029,00

-113.329,00

2.400,40

2.534,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.400,40

-2.534,96

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000039
Patrimoniumbeheer de Gavers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de provinciale eigendommen onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor De Gavers werden
uitgevoerd. De camerabewaking van het onthaalgebouw werd uitgebreid. Enkele lokalen in
het brigadegebouw werden geschilderd. Er werd een nieuw sleutelplan uitgerold voor de
toegangscontrole op het domein. De omvormer van de zonnepanelen op het onthaalgebouw
moest vervangen worden. Ook de ondergrondse benzinetank van het watersportgebouw werd
vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

77.537,32

88.002,15

0,00

0,00

245.000,00
0,00

-77.537,32

-88.002,15

-245.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000040
Patrimoniumbeheer Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Transfo onderhouden en opgewaardeerd waar nodig.
Dit gebeurt via eigen investeringen alsook via een investeringstoelage.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op de Transfosite werden in de duiktank bijkomende bergingen gerealiseerd. De
elektrische installatie werd hieraan aangepast. Er werd aan de binnenzijde van de duiktank
duivenwering geïnstalleerd. Het hekwerk rond de watertoren werd verhoogd. Een eerste schijf
van de investeringstoelage werd uitbetaald aan de vzw Duiktank, nl. voor het inrichten van de
buitenbar. De dakventilatoren op het mechaniekersgebouw werden afgedekt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

124.486,81

159.210,00

0,00

0,00

353.000,00
0,00

-124.486,81

-159.210,00

-353.000,00

Financiering

Actie: AC000041
Patrimoniumbeheer Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Raversyde onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Waar nodig worden dringende herstellingen uitgevoerd aan het erfgoed, onder meer
aan de vochtbestrijding in de bunkers. In het kader van de uitvoering van het masterplan
Raversyde wordt de afbraak van het Bunkerhuis voorzien. De realisatie van een omheining
rond het domein is ingepland, alsook de vernieuwde huisvesting en backoffice. Een project
rond de zichtbaarheid van het domein wordt opgestart.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen op de site van
Raversyde werden uitgevoerd. Met het betalen van de laatste erelonen werden de projecten
'renovatie Batterij Aachen' en 'sloop hoeve Boydens' afgesloten. De muren van het Groen
Geruite Huis werden geïnjecteerd tegen het opstijgend vocht en waar nodig opnieuw
geschilderd. De alarminstallatie in de Vlaamse Zaal werd vernieuwd. De studie voor het
vernieuwen van de hoogspanningscabine aan de Villa Bastien is lopende, net als een
afkoppelingsstudie voor de rioleringen en een screening van de binneninstallaties van de
nutsleidingen. De ontwerpopdracht voor het backoffice-opdracht werd verder gezet.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.640,69

246.268,21

0,00

0,00

838.000,00
0,00

-130.640,69

-246.268,21

-838.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000023
Ondersteunen van het partnerschap binnen Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De raamovereenkomst beschrijft de engagementen van de drie partners waarmee ze invulling
geven aan de ontwikkeling en exploitatie van Transfo richting een energieneutrale, circulaire
en duurzame site.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de werking van de vzw verdergezet. Er werd een raad van bestuur
georganiseerd op 18 maart, 28 april, 2 september, 29 september en 27 oktober 2021. Tijdens
deze vergaderingen werden de lopende projecten zoals ReSourced, Empower,
subsidieaanvragen i.k.v. het toeristisch Impulsenreglement, restauratieve werken,
exploitatie,... besproken. De raad van bestuur lanceerde in deze periode ook een Masterplan
Publieke Ruimte, die een verdere detaillering moet voorzien van het plan Desvigne. De
opdracht werd twee maal op de markt gezet maar vond geen uitvoerder. De opdracht wordt
momenteel opnieuw uitgeschreven. Op 6 mei en 18 november 2021 ging de Algemene
Vergadering door van de vzw. Hierin werden de afgelopen activiteiten en de activiteiten die
nog moeten komen besproken. Voor de algemene werking werden een aantal werkgroepen
opgericht: een selectiecommissie die zich buigt over toekomstige invulling van gebouwen, een
financiële werkgroep en een werkgroep communicatie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

52.519,68

52.519,68

0,00

0,00

50.000,00
0,00

-52.519,68

-52.519,68

-50.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000024
Beheren, onderhouden en exploiteren van de Gavers, Transfo en Raversyde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van het PRNC De Gavers, Transfo en Raversyde, ter
ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de attractie in al haar facetten, omvat de
aankoop van brandstof, herstel van materiaal, administratieve werkingskosten, inkomgelden,
verhuur van materiaal en gebouwen, verkoop in de shop, schoonmaakkosten,....

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De Gavers: Tot aan de paasvakantie stond de werking op een laag pitje.
Vanaf de paasvakantie versoepelden de maatregelen COVID-19 en draaide de werking terug
op (bijna) volle toeren. De maandelijkse wandelingen onder begeleiding van Natuurpunt
Gaverstreke konden weer doorgaan en avonturenzondagen werden opgestart. Er kon terug
van alles georganiseerd worden: lenteschoonmaak, theaterwandelingen, Cinema Under The
Trees en een uitgebreid zomerprogramma. Elke dag viel er iets te beleven in De Gavers. Op
het programma een leuke natuurlijk avontuurlijke mix: kajak, zwemzone, touwenparcours,
klimmuur, avondwandelingen, yogasessies, varen met de fluisterboot,... voor elk wat wils. De
Gavers werd uitgeroepen tot leukste provinciedomein door de Krant van West-Vlaanderen. De
zomer werd afgesloten met de start van het 2000soortenjaar@DeGavers. Samen met
Natuurpunt Gaverstreke wordt een jaar lang gezocht naar alles wat leeft en beweegt in het
domein. Na de zomer vonden de publiekswandelingen over de uitbreiding van het domein
plaats. In oktober was er een zeer succesvolle leerkrachtendag en kon het evenement
Ekseleute doorgaan. De molen werd na jarenlange renovatie eind 2021 opgeleverd. (2)
Raversyde: het volledige seizoen kon doorgaan zoals gepland. We openden op 13 maart de
deuren van Atlantikwall Raversyde en ANNO 1465, en bleven open t.e.m. 11 november. Bijna
alle activiteiten konden doorgaan, gezien er op voorhand al rekening gehouden werd met
mogelijke COVID-19-beperkingen. Het aantal bezoekers per dag bleef sinds 13 maart
gelimiteerd met verplichte reservatie en indeling in tijdsblokken met telkens een maximum
aantal bezoekers per blok (tot eind augustus), die tijdens de zomer vaak uitverkocht waren.
Vanaf september viel de verplichting tot reservatie weg. De positieve reviews bleven het hele
jaar aanhouden. Bezoekers kunnen nog steeds niet binnen in alle bunkers omwille van COVID19-maatregelen. Er is dus nog steeds een aangepast parcours. De shop op de Atlantikwall
bleef gesloten omwille van de beperkte circulatiemogelijkheden, een beperkt aantal artikels
werd wel terug aangeboden vanaf augustus. De prijzen uit het begin van het seizoen bleven
gehandhaafd tot het einde van het seizoen. Van half juni tot eind oktober werd een externe
bewakingsfirma ingeschakeld ter ondersteuning. (3) Transfo: zie actie 27.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

437.788,73

408.439,40

444.493,62

434.118,66

508.466,21

508.466,21

-3.670,07

100.026,81

63.972,59

10.394,90

43.122,46

50.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.394,90

-43.122,46

-50.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000025
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk educatief en toeristisch recreatief aanbod voor verschillende
doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het PRNC De Gavers wordt een specifiek aanbod voor scholen en groepen uitgewerkt, zoals
de organisatie van avonturendagen voor scholen en de educatieve werking. Deze actie
beperkt zich tot de werking op De Gavers. Voor Transfo: zie actie AC000027. Voor Raversyde:
zie actie AC000030.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van zodra de federale maatregelen het toelieten, werd het aanbod voor scholen
terug opgestart. Vanaf de paasvakantie tot aan de herfstvakantie was er zowat elke dag een
enthousiaste groep op het domein te vinden. Schoolgroepen beleefden een toffe
teambuildingsdag of gingen op stap met de gids. In de zomer waren heel wat kampjes op het
domein terug te vinden. Oenanthe, Le crayon, The Outsider en de zeil- en surfclub animeerden
deze zomer heel wat kinderen. Ook het groepsaanbod kende na de versoepelingen weer meer
succes. In oktober vond de eerste editie van de Leerkrachtendag plaats. Leerkrachten konden
samen met hun gezin het aanbod voor scholen testen, zowel de avontuurlijke activiteiten als
de activiteiten rond natuur- en milieueducatie vielen in de smaak.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

229.712,02

250.713,35

132.576,63

156.103,70

156.103,70

Saldo

-97.135,39

-94.609,65

-134.086,29

290.189,99

Investeringen
Financiering

Actie: AC000026
Promoten van educatief aanbod, toeristisch-recreatieve werking, en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen
en integreren binnen het aanbod in de omgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod van het PRNC De Gavers wordt kenbaar gemaakt via tijdschriften, de
Stadlandschapskrant en het regiotijdschrift 'Klimop'. Naargelang de noden wordt er gebruik
gemaakt van externe expertise zoals die van IMOG voor de herinrichting van de composthoek
(2020) of van Natuurpunt Gaverstreke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het aanbod werd ook in 2021 kenbaar gemaakt via diverse kanalen. Er
verscheen in beide edities van de landschapskrant van Stadlandschap Leie en Schelde een
artikel over het aanbod van De Gavers. Er verschenen ook artikels in het regiotijdschrift
Klimop. Focus lag hier op het 2000soortenjaar@DeGavers en de samenwerking tussen het De
Gavers en Natuurpunt Gaverstreke. Ook in de gemeentelijke bladen van Harelbeke en Deerlijk
werd het aanbod van De Gavers opgenomen (zomerprogramma, wandelingen,...). De
samenwerking met IMOG betreffende de composthoek is lopende. Er werd in 2021 opnieuw
nauw samen gewerkt met Stad Harelbeke (b.v. triatlon) en gemeente Deerlijk (b.v. Nacht van
de Duisternis).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.316,62

5.316,62

0,00

0,00

13.630,00
0,00

-5.316,62

-5.316,62

-13.630,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000027
Ontwikkelen en aanbieden van avontuurlijke recreatie, energie-educatie en MICE-aanbod voor de site Transfo
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de Transfosite worden een aantal activiteiten aangeboden rond energie (en klimaat):
educatief pakket (Z)onder stroom, huiskamergesprekken rond energie en klimaat, Cinema
under the trees - filmfestival, jeugdkamp rond techniek en elektriciteit in samenwerking met
Vives, invulling energie-activiteit op Transfo Outdoor, de Xperilabbus komt op bezoek, ... Ook
worden MICE-activiteiten ondersteund, zoals de viering van 5 jaar Duiktank of andere
evenementen rond het avontuurlijke en educatieve luik. Deze actie beperkt zich tot de werking
op Transfo. Voor de Gavers: zie actie AC000025. Voor Raversyde: zie actie AC000030.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De tendens van opstarten en terugschakelen binnen de werking naar scholen
toe zette zich verder. Er werden enkele aanvragen ontvangen, maar nadien geannuleerd. De
Huiskamergesprekken werden wel verdergezet. In april ging de avond rond afvalarm leven en
duurzame keuze maken met Veerle Colle (o.m. auteur van Zero Waste Kalender) door. Het
huiskamergesprek met Sarah Nelen (adjunct-kabinetchef van Europese Commissie
vicevoorzitter Frans Timmermans) rond de Europese Greendeal, hoofdzakelijk gericht aan
professionelen (duurzaamheidsambtenaren, Europese partners,...) werd uitgesteld omdat
Sarah Nelen onverwachts niet aanwezig kon zijn. Het huiskamergesprek rond circulariteit en
urban mining kon niet doorgaan wegens het wegvallen van beide sprekers. Het
Huiskamergesprek rond energiecoöperatieven met REScoop.eu ging wel door op 24
november. Tijdens de zomer werd een electric cabaret uitgevoerd op Transfo, het
buitenbargenot werd ondersteund en Nachtje Transfo kende een succesvolle editie. De edities
van Cinema Under The Trees werden afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Het Robotelektro-kamp i.s.m Vives kende eind augustus een volgeboekte editie met 45 deelnemers.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

50.257,68

46.321,28

12.291,54

17.761,08

51.711,01
17.761,08

-37.966,14

-28.560,20

-33.949,93

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000528
Uitvoering van het project ReSourced binnen het Europees programma Urban Innovative Actions op de site Transfo.
Inrichten van een innovatief, aantrekkelijk educatief bezoekersparcours rond erfgoed, duurzame energie-technieken
en participatieve energietransitie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project ‘ReSourced’ op de Transfosite in Zwevegem beoogt de ontwikkeling en
implementatie van 1. Een circulaire infrastructuur voor energieproductie, -opslag, -distributie
(via gelijkstroom) 2. Een coöperatieve voor het beheer van de energie-infrastructuur en 3. Een
aantrekkelijk en interactief bezoekersparcours voor de educatieve ontsluiting van het
maatschappelijk energietransitieverhaal (energieopwekking vroeger – erfgoed en
energieopwekking in de toekomst – nieuwe infrastructuur), waarbij de Provincie leidende
partner is (workpackage 6: ‘expose it, making it known to the world’). Het project neemt
aanvang op 1 juli 2020 en eindigt op 30 juni 2023.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind maart werd het bureau Madoc aangesteld om inhoudelijke verhaallijnen en
interactieve installaties uit te werken die het verhaal van energie(transitie) en erfgoed
brengen. Daarnaast werd een aanzet tot businessplan opgemaakt. De blueprint van de
energie-infrastructuur werd verder uitgewerkt door de partners UGent, VITO, Leiedal en de
opstart van de ontwikkeling van een coöperatie nam aanvang. In het najaar werd het
conceptontwerp van de doe-installaties verdergezet. Op het einde van het jaar werden nog
geen concrete plannen aangeleverd. Op dit vlak loopt het belevingsparcours vertraging op. Er
worden corrigerende maatregelen opgezet om tot een spoedige uitvoering te komen in 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.216,47

12.216,47

136.528,45

18.865,50

64.806,59

109.222,76

6.649,03

52.590,12

-27.305,69

0,00

46.200,00

100.000,00

0,00

36.960,00

80.000,00

0,00

-9.240,00

-20.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000003
1.03 Optimaliseren en profileren van het Zwin Natuur Park als West-Vlaamse topattractie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park zal als topattractie in West-Vlaanderen de komende jaren inzetten op vier
functies: recreatie, educatie, inspiratie en observatie. Wat recreatie betreft, wil het ZNP een
toeristische topattractie aan de kust blijven en een unieke natuurbeleving aanbieden aan een breed,
internationaal doelpubliek. De volgende jaren wil het Zwin Natuur Park enerzijds op de versterking
van de beleving door kinderen/jongeren inzetten en anderzijds meer groepen en bedrijven
aantrekken. Het Zwin Natuur Park zal nieuwe recreatieve modules ontwikkelen die inspelen op de
Zwinuitbreiding. Wat educatie betreft, wil het ZNP de referentie op vlak van natuureducatie zijn en
dit voor alle doelgroepen: scholen (educatieve modules), individuele bezoekers (aan de hand van
tentoonstellingen/parcours/evenementen), groepen (gidsenwandelingen) en bedrijven (via
teambuildings/workshops,…). Dit door het aanbod op maat verder uit te werken en te vernieuwen.
Daarnaast wil het Zwin Natuur Park een inspiratiebron zijn voor groepen en bedrijven en de
mogelijkheid bieden om vergaderfaciliteiten te combineren met een bezoek aan park. In dit kader
worden de gebouwen duurzaam beheerd, zoals bepaald door het PPP-model. Tenslotte, voor wat de
functie observatie betreft, zal het Zwin Natuur Park verder inzetten op sensibilisatie voor een
duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal en natuurbehoud en hiervoor onder meer samenwerken
met wetenschappelijke instellingen, zoals rond vogelmonitoring (met het KBIN). Het Zwin Natuur
Park wil de mensen bewust maken van de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid
en klimaatwijziging. Er worden inkomsten gegenereerd, in het bijzonder op het vlak van de functies
‘recreatie’ en ‘inspiratie’. Op die manier draagt het Zwin Natuur Park bij tot West-Vlaanderen als
topattractieve provincie, in goede samenwerking met de strategische partners: de Provincie West-
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Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, Westtoer en de gemeente Knokke-Heist.
Indicator: Aantal nieuwe doelgroepgerichte producten (4, 1 per doelgroep) - Streefwaarden: 4 (in
2021), 4 (in 2022), 4 (in 2023), 4 (in 2024), en 4 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 4
In 2021 werden er verschillende nieuwe producten ontwikkeld en dit voor de 4 doelgroepen, nl.
educatie (nieuwe vakoverschrijdende schoolmodules), recreatie (tentoonstelling,
themawandelingen,…), observatie (nieuwe bezoekersgids) en inspiratie (uitgewerkte pakketten).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.404.332,45

1.546.348,29

1.594.049,83

1.957.042,52

1.755.807,00

1.755.807,00

552.710,07

209.458,71

161.757,17

146.525,04

167.527,61

232.807,40

0,00

0,00

0,00

-146.525,04

-167.527,61

-232.807,40

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000042
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park zet vrijwilligers en zelfstandige gidsen in voor ongeveer 3800 taken,
waarvan zowel gegidste wandelingen (die doorgerekend worden aan de bezoekers), alsook
andere (educatieve) activiteiten o.m. in de hutten. De activiteiten worden ontwikkeld voor een
breed doelpubliek en brengen extra natuurbeleving en -educatie voor alle doelgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 vonden er 3524 gidsenactiviteiten plaats. De steeds weer veranderende
COVID-19-maatregelen bleven de nodige flexibiliteit vragen van Zwincollega’s en Zwingidsen.
De ervaring die geleidelijk werd opgebouwd met wisselende maatregelen en hoe ermee om te
gaan, resulteerde uiteindelijk wel in veilig georganiseerde wandelingen, evenementen,
tentoonstelling,... Door COVID-19-besmettingen bij klanten werden wel regelmatig nog
bezoeken geannuleerd. Van 1 juli t.e.m. 7 november vormde de tijdelijke tentoonstelling
Verdwenen Zwinhavens de rode draad in het activiteitenaanbod. Naast de tentoonstelling zelf
was er een extra aanbod voor individuele bezoekers (kinderworkshops, avondlezingen), voor
groepen en bedrijven (begeleide fietstochten, nocturnes) en voor scholen (5 nieuwe
schoolmodules met de Verdwenen Zwinhavens als insteek maar met een sterk
vakoverschrijdende invulling). In het najaar kwamen de schoolbezoeken terug beter op gang.
De nieuwe modules werden voor het eerst aangeboden en goed onthaald. Net vóór de zomer
werden over deze nieuwe modules de nodige vormingen voor de gidsen georganiseerd. Ook
groeps- en bedrijfsbezoeken werden geleidelijk weer meer en meer geboekt. De door COVID19 sterk toegenomen interesse voor activiteiten in de natuur liet zich in het Zwin Natuur Park
onder meer goed voelen in de gezinswandelingen die tijdens vakanties worden aangeboden
(tijdens de kerstvakantie zelfs 4 dagen per week) en steeds zo goed als volzet waren. In 2021
werden verder een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd zoals nieuwe themawandelingen
(plantenwandelingen, getijdenwandelingen, visarendwandelingen,…), een nachtvlinderavond
en Zwinbabbels. Het gidsentraject werd verder gevolgd. Er werd tijd vrijgemaakt om mee te
lopen met gidsen op wandelingen en zo beter zicht te krijgen op hun competenties. Eind 2021
werden individuele gesprekken met gidsen opgestart enerzijds om hen hun ambities te laten
verwoorden en anderzijds om samen met de educatoren te bekijken hoe eventuele
werkpunten kunnen weggewerkt worden. Vormingen voor gidsen werden steeds onder de
geldende maatregelen georganiseerd en gingen in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk
in de buitenlucht door. Dit was ook zo voor de maandelijkse gidsenvergaderingen. Slechts één
gidsenvergadering van 2021 kon doorgaan op de gebruikelijke manier met samenkomst in
een vergaderzaal. Drie keer werd gekozen voor een veilige buitenactiviteit en alle andere
vergaderingen gingen online door.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

275.271,05

297.668,71

108.177,03

188.538,00

390.521,10
195.000,00

-167.094,02

-109.130,71

-195.521,10

17.285,89

10.625,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

-17.285,89

-10.625,00

-23.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000043
Beheren, onderhouden en exploiteren van het Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van het Zwin Natuur Park, ter ondersteuning van de
dagdagelijkse werking, omvat de aankoop van brandstof, herstel van materiaal,
administratieve werkingskosten, schoonmaakkosten,...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het poetsen wordt door eigen personeel uitgevoerd en dit verloopt goed. De
ramenwas gebeurt door een externe poetsfirma. Een tweede vacature voor eigen
poetspersoneel werd uitgeschreven, zodat de aanstelling kan gebeuren begin januari 2022. De
concessionaris mocht op 9 juni 2021 de deuren opnieuw openen waarbij een CST was nodig
om ter plaatse iets te mogen nuttigen. De hele periode voor 9 juni bood de bistro take away
aan in de weekends en vakantieperiodes. De deputatie heeft vrijstelling gegeven om de
variabele vergoeding te betalen in het eerste semester, alsook was er een afwijking voorzien
van doorfacturatie van energiekosten. Daardoor zijn de ontvangsten van de
concessievergoeding voor het Zwin Natuur Park beperkter dan andere jaren. Sinds september
2021 zijn de energieprijzen sterk gestegen en dit had een impact op het uitgavenbudget van
het Zwin Natuur Park.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

413.667,97

399.214,90

38.494,06

31.559,00

435.597,38
28.807,00

-375.173,91

-367.655,90

-406.790,38

19.000,10

19.004,70

82.322,40

0,00

0,00

0,00

-19.000,10

-19.004,70

-82.322,40

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
32

2021

Actie: AC000044
Promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park maakt jaarlijks een communicatieplan op en zet hierbij in op offline en
online communicatie. Naast het vast aanbod, worden regelmatig extra activiteiten en events
georganiseerd die in de kijker gezet worden. Ook voor de verschillende seizoensactiviteiten
wordt via diverse kanalen promotie gemaakt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene communicatie- en promotieacties van het communicatieplan
konden worden gerealiseerd. Deze omhelst het jaar rond, de opmaak en het versturen van
persberichten i.s.m. de dienst Communicatie i.f.v. van gratis redactionele aandacht,
advertentieplaatsing, publi-reportages, afficheverdeling (winkel en horeca), folderverspreiding
(in diverse netwerken o.m. familiaal en toeristisch) en tv-reportages. Voor de promotie van
alle activiteiten zoals lente- zomer-, herfst- en winterparcours, de (thema) wandelingen,
gezinswandelingen, weekendwandelingen e.a. alsook de activiteiten bij de tijdelijke
tentoonstellingen konden ondanks COVID-19-maatregelen zoals gepland doorgaan en
afgewerkt worden. Dit naar de verschillende doelgroepen van het Zwin Natuur Park, zowel
qua leeftijd, interesse en geografische spreiding. Bij de expo Verdwenen Zwinhavens werd een
uitgebreid communicatieplan voorzien en uitgewerkt i.s.m. Westtoer alsook met de
deelnemende partners. Door COVID-19 werd de focus binnen de promotie van 2021 ook voor
een groot deel op de buitenactiviteiten gelegd. In 2021 verscheen zoals gepland ook de
gloednieuwe bezoekersgids van het Zwin Natuur Park. Ook voor deze gids werd de nodige
promotie uitgewerkt, via ruime verspreiding van een persbericht en advertentieplaatsing.
Online werd er verder ingezet op een goeie brand awareness op de sociale kanalen alsook
lead generation werd verhoogd via de eigen sociale kanalen van het Zwin Natuur Park. Door
de verdere groei op alle eigen kanalen stijgt het bereik en kan er korter op de bal gespeeld
worden bij externe veranderingen zoals COVID-19-maatregelen, weersomstandigheden of
bepaalde waarnemingen. Cijfers: website - een lichte daling in aantal gebruikers t.o.v. vorig
jaar, maar dit is volledig gerelateerd aan de COVID-19-maatregelen toen het reserveren van
een ticket in 2020 een verplichting was. Facebook (meer dan 9.000 volgers - bereik meer dan
450.000 - stijging van 11,9%) - Instagram (meer dan 12.000 volgers - bereikstijging van 128%
in de laatste maanden) . Het Zwin Natuur Park ontving 136.169 bezoekers in 2021, dat is een
stijging van 11% ten opzichte van 2019 en 42% ten opzichte van 2020.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

160.239,72

202.744,66

279.035,25

1.483.190,62

1.357.000,00

1.357.000,00

1.322.950,90

1.154.255,34

1.077.964,75

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000045
Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te
houden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park werkt nauw samen met BeBirds, de ringdienst van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het doel is om in de eerste plaats aan
wetenschappelijk onderzoek naar vogels en vogeltrek te doen. In de tweede plaats worden de
bezoekers van het Zwin Natuur Park van nabij in contact gebracht met het vogelringwerk en
de verzamelde resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het vogelringen in het Zwin Natuur Park is voortreffelijk verlopen. In de
paasvakantie werd gedurende een week geringd. Daarnaast gingen ook de ringactiviteiten in
het najaar (met voorsprong de voornaamst activiteit binnen deze actie) zoals gepland en met
succes door in de periode van 1 augustus tot 13 november. In die periode werd vrijwel
dagelijks geringd (98 dagen), behalve op dagen met slecht weer (7 dagen). Er werd beroep
gedaan op 13 ringers, die telkens minstens één week aanwezig waren (onder de 13 ringers
waren enkele duo's die samen ringden). Er werden in totaal 6.512 vogels van 52 soorten, met
daarbij, zoals gebruikelijk, een aantal bijzonderheden. Zoals gewoonlijk gebeurde het vogels
ringen aan de ringhut langs het huttenparcours in het Zwin Natuur Park. Hier konden de
bezoekers het ringwerk van vogels van nabij volgen. Dat is voor de bezoekers een unieke kans
om wetenschappelijk onderzoek live mee te maken. Daarnaast was het zeker en vast ook een
interessante ervaring om wilde vogels van nabij te zien en iets op te steken over vogels en
vogeltrek. Op basis van reacties van bezoekers was dit, zoals steeds, een zeer populaire
activiteit. De samenwerking met BeBirds (de ringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen) verliep goed. Het vogelringen vindt plaats i.k.v. een
samenwerkingsovereenkomst met BeBirds. Er werden daarnaast ook 17 jonge ooievaars
geringd op het nest, en 5 daarvan kregen ook een zender i.k.v. het project 'Operatie Ooievaar',
waarbij ooievaars van het Zwin Natuur Park gevolgd worden met een zender i.k.v.
wetenschappelijk onderzoek. Het project was zeer regelmatig voor iedereen te volgen via
www.zwin.be en de sociale media van het Zwin Natuur Park.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.406,10

15.406,10

3.710,00

3.710,00

15.406,10
0,00

-11.696,10

-11.696,10

-15.406,10

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000046
Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen ter aanvulling van het vaste programma-aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park voorziet jaarlijks een aantal tijdelijke tentoonstellingen, ter aanvulling
van het vast aanbod. De tijdelijke tentoonstellingen moeten terugkombezoeken stimuleren en
extra (natuur)beleving in het Zwin Natuur Park brengen. In het kader van de tijdelijke
tentoonstellingen worden telkens ook enkele nevenactiviteiten georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de loop van 2021 kon het tentoonstellingsprogramma van het Zwin Natuur
Park worden afgewerkt en gerealiseerd zoals gepland. T.e.m. 31 januari 2021 konden
bezoekers in het Zwin Natuur Park terecht voor de tentoonstelling ‘Het Zwin Inspireert’. Van 2
april t.e.m. 24 mei 2021 was de tentoonstelling ‘Herders in de Zwinstreek’ er te zien. Deze
tentoonstelling was in samenwerking met het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis) en
de gemeente Knokke-Heist, Sincfala - Museum van de Zwinstreek en Zwin Natuur Park
georganiseerd. Het betrof een dubbeltentoonstelling met een luik in Sincfala ‘Herders in de
Zwinstreek, schaapjes op het droge’ en een luik in het Zwin Natuur Park ‘Herders in de
Zwinstreek, ‘Schapers en landschap in beeld’. Door de COVID-19-maatregelen waardoor het
binnen gedeelte van het Zwin, o.m. de tentoonstellingsruimte, verplicht gesloten werd voor
het publiek, werd deze expo niet opgesteld binnen in het bezoekerscentrum, maar was er een
alternatief uitgewerkt waarbij de tentoonstelling te zien was buiten in het park. De officiële
opening kon niet fysiek ter plaatse doorgaan. Er werd een digitaal alternatief uitgewerkt. Eind
van het jaar, vanaf 18 december 2021 startte de tentoonstelling fotografie met foto’s van
Wouter Pattyn ‘ Natuur van uit de hemel. De mooiste natuurgebieden van Vlaanderen’.
Verder bereidde de werkgroep 'tijdelijke tentoonstellingen' een aantal tentoonstellingen in
2022 e.v. voor.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.404,64

19.400,00

0,00

0,00

21.400,00
0,00

-6.404,64

-19.400,00

-21.400,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000047
Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de shop biedt het Zwin Natuur Park bezoekers de mogelijkheid een aandenken aan hun
bezoek te kopen. Het aanbod in de shop van het Zwin Natuur Park wordt jaarlijks geëvalueerd
en bijgestuurd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De eerste helft van 2021 waren geen groepsbezoeken en zaalverhuur mogelijk,
maar in het tweede deel van 2021 konden er terug vergaderruimtes verhuurd worden
(volgens de toen geldende maatregelen). Dit zorgde nog voor 7.450 euro aan inkomsten op de
raming van zaalverhuur. In 2021 telde de shopbesteding meer dan 2,25 euro per bezoeker
voor in totaal van 312.328,33 euro aan shopinkomsten. Tijdens de tentoonstelling werden alle
aanwezige exemplaren van het themaboek van de Verdwenen Zwinhavens verkocht. In
december 2021 verscheen de nieuwe bezoekersgids van het Zwin Natuur Park, die te koop
werd aangeboden net voor de kerstvakantie. De stijging van de verkoop in de Zwinshop is
enerzijds te danken aan het stijgend aantal bezoekers en anderzijds ook aan de blijvende
aandacht voor een veelzijdig en natuurgerelateerd aanbod, dat past in de look & feel van het
Zwin.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven

237.168,55

291.693,77

144.490,00

Ontvangsten
Saldo

323.470,81

175.000,00

175.000,00

86.302,26

-116.693,77

30.510,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000048
Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Zwin Natuur Park wil de bereikbaarheid van deze West-Vlaamse topattractie blijven
verzekeren. Daarom wordt er ingezet op verschillende duurzame vervoersmodi en werkt het
Zwin Natuur Park met verschillende overheden samen om deze bereikbaarheid te garanderen
(andere provinciale diensten, gemeente Knokke-Heist,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Zwin Natuur Park zette in 2021 verder in op duurzame mobiliteit, dit i.s.m.
de gemeente Knokke-Heist. De Zwin Shuttle reed tot en met 7 november volgens een bepaald,
vast regime. Het Zwin Natuur Park heeft haar aandeel in de bijdrage eind december 2021 aan
de gemeente Knokke-Heist betaald. Ondertussen zijn er verschillende trajecten opgestart
waarin de toekomstige (duurzame) mobiliteit van en naar het Zwin Natuur Park wordt
bekeken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.320,74

10.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.320,74

-10.540,00

0,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000049
Verwerken van de afdracht aan Natuurinvest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het samenwerkingsakkoord met ANB/Natuurinvest werd vastgelegd dat 2 euro per
bezoeker afgedragen wordt voor de eerste 100.000 bezoekers en dan 10% van de gemiddelde
inkomstprijs per bezoeker boven de 100.000.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ondanks de COVID-19-maatregelen had het Zwin Natuur Park het hoogste
bezoekersaantal sinds de heropening van 2016, namelijk 136.169 bezoekers waarvan 88,7
procent betalende bezoekers. Dit resulteerde in een afdracht van in totaal 219.237,85 euro
waarvan 55.500 euro vaste huursom voor het kijkcentrum en 163.737,85 euro variabele
huursom. Dit bedrag werd begin 2022 betaald aan ANB/Natuurinvest i.k.v. het
samenwerkingsakkoord met de Provincie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

219.237,85

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00
0,00

-219.237,85

-220.000,00

-220.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000050
Garanderen van vlotte werking van Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van het Zwin Natuur Park worden personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals loonkost gedetacheerd personeel secundair onderwijs, jobstudenten, studiedagen,
werkkledij, teambuilding, lidgelden,...). Het Zwin Natuur Park is lid van de internationale
organisatie Europarc, dat meer dan 1000 (nationale) parken in Europa samenbrengt. Jaarlijks
gaat een congres door en er worden tussentijds verschillende vormings- en infomomenten
voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene acties werden uitgevoerd: het werkrooster voor het personeel
werd in het najaar van 2021 opgemaakt, rekening houdende met de beschikbaarheden van
het onthaalpersoneel. Daarnaast hebben jobstudenten het onthaal mee ondersteund in alle
vakantieperiodes, alsook in de weekends van september en oktober. Ze stonden mee in voor
de opvolging van de COVID-19-maatregelen en het onthaal van alle bezoekers. Het aantal
bezoekers steeg in 2021 met 11 procent ten opzichte van 2019 en met 40 procent ten opzichte
van 2020 waardoor er extra inzet nodig was om alles in goede banen te leiden. Omdat de
gedetacheerde secundair onderwijs vanaf 01/01/2022 een nieuwe uitdaging aangaat, liep er
in december 2021 een procedure voor de aanwerving van een nieuwe gedetacheerde. Hij start
op 01/01/2022. Het lidmaatschap Europarc werd met een jaar verlengd en het congres kon
online gevolgd worden. De teambuildingsdag ging door op 18 oktober in het Krekengebied.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.615,83

89.680,15

0,00

0,00

87.600,00
0,00

-67.615,83

-89.680,15

-87.600,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000051
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Zwin Natuurpark omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De facilitaire dienstverlening werd uitgevoerd zoals voorzien. Doordat de
schoonmaak in beheer van de Provincie wordt gedaan, werden er veeg- en
schoonmaakmachines aangekocht die in het Zwin Natuur Park door het poetspersoneel
gebruikt worden. I.f.v. de beveiliging van de artefacten die getoond worden tijdens de
tijdelijke voorstelling van de Verdwenen Zwinhavens, werden er twee nieuwe
bewakingscamera's aangekocht. De drie kassamonitoren werden na 5 jaar gebruik
vervangen. Voor de optimalisering van het thuiswerk werden er bijkomende laptops besteld.
In de permanente tentoonstelling werden een paar componenten van de interactieve
opstellingen vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.996,14

36.635,00

0,00

0,00

66.185,00
0,00

-27.996,14

-36.635,00

-66.185,00

Financiering

Actie: AC000052
Patrimoniumbeheer Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Zwin Natuur Park onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In het Zwin Natuurpark zijn diverse optimaliseringswerken
voorzien. In de bestaande fietsenstalling wordt een tweede picknickplaats gerealiseerd. Er
wordt onderzocht om een bijkomende berging te realiseren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het Zwin
Natuur Park zijn uitgevoerd. Het project voor de implementatie van de zonnepanelen werd
afgerond. Een tweede picknickruimte werd ingericht in de bestaande fietsenstalling. De door
storm beschadigde steunpilaar werd hersteld. De bestaande installatie voor camerabewaking
op de site werd uitgebreid. Het gebouwenbeheerssysteem werd aangepast naar een 'Cloud
solution'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

82.242,91

101.262,91

0,00

0,00

60.800,00
0,00

-82.242,91

-101.262,91

-60.800,00

Financiering

Actieplan: AP000004
1.04 West-Vlaanderen: dé fiets- en wandelprovincie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De recreatieve producten van Westtoer staan garant voor een toprecreatief product in de provincie
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2021

West-Vlaanderen. Het fiets- en wandelproduct van Westtoer moeten we verder in stand houden en
optimaliseren door onder meer het wegwerken van grote missing links. Via ondersteunende
recreatieve infrastructuur verhogen we het comfort en de beleving van de recreant. De realisatie
van unieke en spraakmakende landmarks op de recreatieve netwerken kan zorgen voor een grotere
bekendheid ook buiten onze provincie. Verder kijken we naar een afstemming tussen recreatief en
functioneel fietsen en zetten we in op andere en meer duurzame vormen van toeristische en
recreatieve mobiliteit.
Indicator: Aantal gunningen van opdrachten voor de effectieve realisatie van missing links en
omgevingswerken van recreatie infrastructuur - Streefwaarden: 0 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023),
0 (in 2024), en 0 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 0
Voor 2021 werden geen gunningen voorzien.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

148.710,02

0,00

0,00

254.677,77
0,00

0,00

-148.710,02

-254.677,77

Financiering

Actie: AC000053
Infrastructureel wegwerken van grote missing links op de recreatieve routes en netwerken en uitvoeren van
omgevingswerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op vraag worden ontbrekende verbindingen in de wandel- en fietsroutes opgelost.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het recreatief fietspad langs de Reutelbeek is afgewerkt. Voor de andere
projecten in voorbereiding worden de middelen verschoven.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

148.710,02

0,00

0,00

254.677,77
0,00

0,00

-148.710,02

-254.677,77

Financiering

Actieplan: AP000006
1.06 Provinciedomeinen als topuithangborden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provinciedomeinen zijn dé trekpleisters in West-Vlaanderen. Ze herbergen topnatuur en ze
bieden vele kansen voor recreatie. Bij de inrichting en de verdere groei van de provinciedomeinen en
de groene assen willen we zowel de kwaliteit van de natuur, als de kwaliteit van de recreatie
verhogen. Om dat te bereiken maken we werk van een ecologisch en efficiënt beheer van de natuur,
een pro-actieve aanpak van het onderhoud van de infrastructuur, een betere ontsluiting en
toegankelijkheid, nieuwe of vernieuwde voorzieningen m.b.t. spelen, recreatie, horeca,
bewegwijzering,… We vergroten de bekendheid van de provinciedomeinen en de groene assen bij de
West-Vlamingen, en we waken erover dat het recreatief medegebruik van de provinciedomeinen en
de groene assen, geen onaanvaardbare impact heeft op de natuur.
Indicator: Minimum aantal kwaliteitsimpulsen in de domeinen of langs de groene assen. Streefwaarden: 6 (in 2021), 6 (in 2022), 6 (in 2023), 6 (in 2024), en 6 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 6
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Het streefcijfer van 6 kwaliteitsimpulsen in de provinciedomeinen en groene assen werd ruimschoots
gehaald. Enkele voorbeelden: nieuw speelterrein in provinciedomein d’Aertrycke, wandel- en
fietsverbinding tussen de Groene 62 en provinciedomein d’Aertrycke, avontuurlijk speelterrein met
speelnatuur in provinciedomein Raversyde, onthaalpoort met nieuw publiek sanitair en infokiosk
met digitale infozuil in Bulskampveld, vernieuwing van de paden en de onthaalzone in
provinciedomein Fort van Beieren en de aanleg en herinrichting van de Vrijbosroute tussen Ieper en
Langemark.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.600.676,36

2.206.435,00

589.657,83

728.744,40

2.023.560,00
687.388,03

-1.011.018,53

-1.477.690,60

-1.336.171,97

9.659.559,13

11.689.070,40

12.170.462,96

393.206,94

450.229,00

190.000,00

-9.266.352,19

-11.238.841,40

-11.980.462,96

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.314,00

267.314,00

267.314,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.156.956,28

1.906.956,28

482.686,00

Actie: AC000054
Optimaliseren ontsluiting provinciedomeinen door wandel- en fietsnetwerken en uitvoeren van omgevingswerken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het optimaliseren van de provinciedomeinen worden nieuw aangekochte percelen
ingericht en worden omgevingswerken uitgevoerd in de domeinen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verbinding tussen de Groene 62 en domein d'Aertrycke is uitgevoerd en
ingehuldigd. De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van provinciedomein De Gavers is
aangevraagd. Het ontwerp voor de recreatieve zone in provinciedomein Palingbeek werd
aangepast volgens het advies van Agentschap Natuur & Bos (ANB).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

212.103,73

544.407,56

0,00

0,00

963.399,04
0,00

-212.103,73

-544.407,56

-963.399,04

Financiering
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Actie: AC000055
Studies en ontwerpplannen provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ontwerpplannen voor de provinciedomeinen en groene assen worden ofwel uitbesteed ofwel
door de Groendienst zelf opgenomen. De Groendienst voorziet de mogelijkheid om kleine
technische onderzoeken en voorstudies te laten uitvoeren wanneer dit nodig is.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Diverse studies werden gegund en zijn in uitvoering. De uitvoering van volgende
studies loopt over meerdere jaren: opmaak natuurbeheerplan Palingbeek, herinrichting
parking Driekoningen, uitbreiding De Gavers en beheerplan Talpes pitten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

86.437,92

121.750,00

0,00

0,00

80.000,00
0,00

-86.437,92

-121.750,00

-80.000,00

4.570,18

77.803,28

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.570,18

-77.803,28

-25.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000056
Promoten van de provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op de provinciedomeinen en groene assen wordt de noodzakelijk bebording voorzien en
actueel gehouden. Jaarlijks wordt de week van de Provinciedomeinen georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er is een digitale zuil aangekocht voor domein Palingbeek. In verschillende
domeinen b.v. de Damse Vaart, werden infoborden vervangen conform de actuele huisstijl
van de domeinen. Voor de domeinen Tillegembos, Palingbeek, Bulskampveld, De Gavers en
Wallemote-Wolvenhof werden bezoekerstellers aangekocht i.s.m. Westtoer.
De jaarlijkse administratieve kosten voor software, lidgelden, vergaderingen, samenwerking
met derden, inzet vrijwilligers,... werden besteed. Op 24 september ging de Groendienst op
teamdag naar Ieper.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

465,12

5.000,00

0,00

0,00

23.900,00
0,00

-465,12

-5.000,00

-23.900,00

62.867,87

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

-62.867,87

-80.000,00

-80.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000057
Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de vlotte werking van de groendienst worden werkingsmiddelen voorzien om diverse
administratieve en personeelsgebonden uitgaven te betalen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De jaarlijkse administratieve kosten voor software, lidgelden, vergaderingen,
samenwerking met derden, inzet vrijwilligers,... werden besteed. Op 24 september ging de
Groendienst op teamdag naar Ieper.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

76.616,40

77.068,50

0,00

0,00

60.850,00
0,00

-76.616,40

-77.068,50

-60.850,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000058
Aanbieden en stimuleren van natuurbeleving in de provinciedomeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de natuurbeleving van de provinciedomeinbezoekers te stimuleren wordt geïnvesteerd in
voorzieningen die dit faciliteren (b.v. vogelkijkwand of beleveringspunt) en wordt een
activiteitenaanbod uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen projecten op deze actie in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.675,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-2.675,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000059
Stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in de provinciedomeinen en langs de groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het stimuleren en realiseren van topnatuur en biodiversiteit in provinciedomeinen en langs
groene assen gebeurt d.m.v. natuurbeheerplannen en projecten voor natuurherstel en
biodiversiteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provincie betaalde aan de VMM haar aandeel in de studiekosten voor de
hermeandering van de Gaverbeek in domein De Gavers. De studie werd afgewerkt en de
omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor de inrichting van de nieuwe zone in Raversyde
werd het ontwerp afgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning werd
eind 2021 verleend.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

41.883,62

41.883,62

0,00

41.883,62

41.883,62

0,00

116.935,19

115.000,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

-116.935,19

35.000,00

-250.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000060
Efficiënte werking van de brigades
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De brigades zijn verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van de provinciedomeinen en
groene assen. De nodige middelen hiervoor (materiaal, kledij, huur machines,…) wordt
voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingsmiddelen voor de brigades werden besteed zoals voorzien, voor
aankoop van klein materiaal en werkkledij, voor huur van gebouwen en machines,... In 2021
werden alle brigades ook voorzien van nieuwe professionele EHBO-koffers en kregen de
EHBO-koffers in de voertuigen een upgrade.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

206.183,11

185.381,50

0,00

0,00

157.650,00
0,00

-206.183,11

-185.381,50

-157.650,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000061
Optimaliseren en efficiënt beheren van het machinepark van de Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De brigades zijn verantwoordelijke voor het reguliere onderhoud van de provinciedomeinen en
groene assen. De nodige machines en voertuigen worden hiervoor voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene aankopen werden uitgevoerd: smalspoortractor voor brigade
d'Aertrycke, bestelwagen voor brigade De Gavers en brigade Bulskampveld, elektrische
dienstwagen voor brigade Palingbeek, maai-arm voor brigade Bergelen, maailaadcombinatie
voor brigade Palingbeek, frontmaaier en boslier voor brigade Bulskampveld. Ook diverse
kleinere machines voor groenonderhoud werden aangekocht. Op deze actie worden eveneens
de uitgaven voor brandstof en voor onderhoud van het machinepark geboekt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

214.319,50

218.700,00

1.842,47

0,00

245.000,00
0,00

-212.477,03

-218.700,00

-245.000,00

296.834,12

425.153,17

413.000,00

0,00

0,00

0,00

-296.834,12

-425.153,17

-413.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000062
Beheer, aanleg en inrichting van de provinciedomeinen en groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Groendienst werkt samen met leveranciers voor onderhoudswerken in de
provinciedomeinen en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle jaarlijks voorziene contracten voor regio-aannemers voor onderhoud
infrastructuur en halfverharding, voor maaibeheer en bomenbeheer, voor afvalophaling en verwerking, en voor sociale economie werden uitgevoerd zoals gepland.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

819.149,97

998.375,00

0,00

0,00

946.000,00
0,00

-819.149,97

-998.375,00

-946.000,00

652.748,39

698.148,75

700.000,00

0,00

0,00

0,00

-652.748,39

-698.148,75

-700.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000063
Valoriseren van het groenpatrimonium
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor sommige diensten op de provinciedomeinen en groene assen wordt door de gebruiker
een vergoeding betaald. Dit gaat onder meer over de concessievergoedingen van cafetaria's
en huurgelden. Bijkomend worden inkomsten gegenereerd op deze domeinen door de verkoop
van b.v. buitendienst gestelde goederen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie worden de ontvangsten van concessievergoedingen voor de
domeincafetaria's geboekt. Deze lagen lager ten gevolge van vrijstellingen wegens de
pandemie en bijhorende COVID-19-beperkingen. Er werden enkele online veilingen
georganiseerd van goederen en brandhout. De consultancy opdracht voor de begeleiding van
de clusterconcessie voor 7 domeincafetaria's werd gegund aan Eubelius.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.330,37

51.060,00

51.060,00

545.931,74

686.860,78

687.388,03

543.601,37

635.800,78

636.328,03

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

5.189,94

10.000,00

10.000,00

Saldo

5.189,94

10.000,00

10.000,00

Financiering

Actie: AC000064
Optimaliseren cafetaria en sanitaire voorzieningen in provinciedomeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet de nodige bezoekersinfrastructuur op de provinciedomeinen en groene
assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen projecten voorzien in 2021.

Actie: AC000065
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur in provinciale domeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert het onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur uit op de wandelpaden
provinciale domeinen en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de domeinen en langs de groene assen werd ongeveer 8 kilometer
halfverharding hersteld. Het brugdek van 3 houten bruggen langs de groene assen de
Frontzate en de Groene 62 werd onder handen genomen en vernieuwd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.478.540,16

2.778.117,58

0,00

0,00

1.815.000,00
0,00

-2.478.540,16

-2.778.117,58

-1.815.000,00

Financiering
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Actie: AC000066
Uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert een onderhoudsplan (structureel onderhoud en inrichtingswerken) uit voor
de fiets- en wandelinfrastructuur langs blauwe assen waar de Provincie een beheersrol
opneemt in samenspraak met de Vlaamse waterweg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zowel de principiële overeenkomst met de Vlaamse Waterweg m.b.t. de
samenwerking Blauwe assen als de specifieke overeenkomst betreffende de bijdragen voor de
heraanleg en het beheer van het recreatief pad IJzerdijk Stavele-Roesbrugge werden in 2020
reeds afgesloten. Echter is de Vlaamse Waterweg er nog niet in geslaagd om de
vergunningsproblematiek op te lossen. Op regelmatige tijdstippen wordt een stand van zaken
opgevraagd bij de Vlaamse Waterweg.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00
0,00

0,00

0,00

-150.000,00

Financiering

Actie: AC000067
Beheer, aanleg en inrichting van speelinfrastructuur en speelnatuur in provinciedomeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet en beheert speelinfrastructuur en speelnatuur in de provinciedomeinen
en groene assen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het nieuwe speelterrein in domein d'Aertrycke werd gerealiseerd en ingehuldigd
op 16 oktober 2021. Voor de speelterreinen in de domeinen werden de nodige uitgaven
gedaan om ze veilig en aantrekkelijk te houden (onderhoud en vervangingsinvesteringen).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.170,40

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00
0,00

-14.170,40

-10.000,00

-10.000,00

121.851,22

121.851,25

125.000,00

0,00

0,00

0,00

-121.851,22

-121.851,25

-125.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000068
Optimaliseren onthaalinfrastructuur buitenomgeving in provinciedomeinen en langs groene assen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie richt onthaalpunten in en optimaliseert deze op de provinciedomeinen en groene
assen waar geen bezoekscentrum in de nabijheid ligt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De omgevingswerken bij parking Aanwijs in Bulskampveld zijn uitgevoerd, de
werken voor de aanleg van de parking bij de militairen op de Kemmelberg zijn gegund en de
herinrichting van domein Fort van Beieren is afgewerkt en ingehuldigd. De werken voor de
onthaalinfrastructuur en parking Duinpanne zijn eveneens gegund en de uitvoering is gestart.
Het ontwerp voor de opwaardering van de parking en fietsenstalling bij streekhuis
Esenkasteel is goedgekeurd en de gunning wordt voorbereid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.128.016,61

1.435.894,44

0,00

0,00

1.252.700,00
0,00

-1.128.016,61

-1.435.894,44

-1.252.700,00

Financiering

Actie: AC000069
Verbeteren van de waterkwaliteit in de domeinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Noodzakelijke stappen worden ondernomen om de waterkwaliteit in de provinciedomeinen te
verbeteren. Dit houdt onder meer in: slibruiming in de vijvers van de domeinen (voorbereidend
onderzoek en uitvoering) en aanleggen van gescheiden riolering voor de afvoer van
afvalwater dat door de domeinen stroomt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De poel in het natuurreservaat in provinciedomein De Gavers werd geruimd met
een baggerboot. Voorbereidingen werden getroffen om de vijver bij Esenkasteel te ruimen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.275,00

365.000,00

0,00

0,00

315.000,00
0,00

-33.275,00

-365.000,00

-315.000,00

480.812,78

411.000,00

517.150,00

0,00

0,00

0,00

-480.812,78

-411.000,00

-517.150,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000070
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen, natuur en recreatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de provinciedomeinen omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienst Gebouwen stond in voor alle noodzakelijke grote en kleine
onderhoudswerken aan de gebouwen in de provinciedomeinen. De verouderde sanitaire
blokken in domein Palingbeek werden gesloopt. Alle lopende onderhoudscontracten en
contracten voor nutsvoorzieningen werden uitgevoerd en opgevolgd. De nieuwe
reserveringssoftware voor de bezoekerscentra en de trekkershutten is gegund aan 4D Vision;
de implementatie van het nieuwe software pakket is in volle voorbereiding.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

145.053,57

169.100,00

0,00

0,00

129.100,00
0,00

-145.053,57

-169.100,00

-129.100,00

27.143,63

116.226,89

172.010,00

0,00

0,00

0,00

-27.143,63

-116.226,89

-172.010,00

17.314,00

17.314,00

17.314,00

0,00

0,00

0,00

-17.314,00

-17.314,00

-17.314,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Actie: AC000071
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. de uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie wordt
occasioneel beslist gronden aan te kopen of te ruilen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de dienst COOP en
de Groendienst. De vooropgestelde planning wordt op permanente basis bijgestuurd in functie
van nieuwe elementen, evoluties, opportuniteiten. De provincieraad verleende machtiging
voor de aankoop van gronden voor een omvangrijke uitbreiding van de provinciedomeinen
Fort van Beieren en de Palingbeek. Daarnaast vonden ook enkele kleinere ruilingen plaats aan
de Vrijbosroute en het Guldenspoorpad. De overdracht van de gronden van de VLM naar de
Provincie i.k.v. de grondenbank De Gavers vond plaats. Daarnaast werd een perceel grond
i.f.v. de hondenweide aan De Gavers verkocht aan de gemeente. Meerdere transacties in de
tweede helft van 2021 hebben geleid tot een uitbreiding van de provinciale domeinen
Bergelen, Ledegemse Meersen, Tillegem.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.978.497,83

4.535.097,10

388.017,00

290.229,00

5.253.015,00
180.000,00

-3.590.480,83

-4.244.868,10

-5.073.015,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

250.000,00

250.000,00

2.174.270,28

2.174.270,28

750.000,00

2.174.270,28

1.924.270,28

500.000,00

Actie: AC000072
Patrimoniumbeheer Bergelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Bergelen onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Het natuureducatief centrum 'De Rand' wordt verbouwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het
domein Bergelen werden uitgevoerd. De aangestelde externe ontwerper werkte verder aan
het ontwerp voor de bouw van het natuureducatief centrum 'de Rand'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.688,85

18.469,64

0,00

0,00

187.000,00
0,00

-10.688,85

-18.469,64

-187.000,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
49

2021

Actie: AC000073
Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van domein d'Aertrycke onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Op het domein wordt prioritair gewerkt aan de herinrichting van
de woning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in domein
d’Aertrycke en het brigadegebouw werden uitgevoerd. Met de afrekening van het ereloon
werd het project van de restauratie van de buitenschil van het kasteel afgerond. Alle
aanwezige nutsleidingen werden verplaatst over de wal van het kasteel.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.590,34

208.862,92

0,00

0,00

103.862,92
0,00

-22.590,34

-208.862,92

-103.862,92

Financiering

Actie: AC000074
Patrimoniumbeheer De Baliekouter
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is voorzien om, wanneer de noodzaak zich voordoet, de nodige middelen te
mobiliseren om het patrimoniumbeheer Baliekouter te verzorgen. Ze is op heden zonder
voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen werken nodig geweest in het domein Baliekouter.

Actie: AC000075
Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de IJzerboomgaard onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project voor de renovatie van de hoeve in het domein IJzerboomgaard werd
afgesloten door de afrekening van de erelonen voor de externe ontwerper.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.699,57

18.887,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.699,57

-18.887,82

0,00

Financiering
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Actie: AC000076
Patrimoniumbeheer MidWest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de regio MidWest wordt een (educatieve) infrastructuur ontwikkeld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden nog geen initiatieven genomen in verband met de educatieve
infrastructuur MidWest.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.523,57

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.523,57

-10.000,00

0,00

Financiering

Actie: AC000077
Patrimoniumbeheer 't Veld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is voorzien om, wanneer de noodzaak zich voordoet, de nodige middelen te
mobiliseren voor een correct patrimoniumbeheer ‘ Veld. Ze is tot op heden zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen grote werken of herstellingen nodig geweest in het domein 't Veld.

Actie: AC000078
Patrimoniumbeheer Tillegem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt site Tillegem onderhouden en opgewaardeerd waar nodig. In
functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en herstellingswerken
uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken werden uitgevoerd aan de
gebouwen op de site Tillegem. Zo werden het brigadegebouw en de trekkershutten
geschilderd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.736,64

36.910,00

0,00

0,00

40.000,00
0,00

-24.736,64

-36.910,00

-40.000,00

Financiering
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Actie: AC000079
Patrimoniumbeheer Wolvenhof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Wallemote-Wolvenhof onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Het kasteel Wolvenhof wordt gerenoveerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren geen onderhouds- en herstellingswerken nodig aan het kasteel in het
domein Wolvenhof. Het ontwerp voor de restauratie van de buitenschil van het kasteel werd
immers ingediend bij de Vlaamse overheid en er wordt nu gewacht op de premietoekenning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

110.006,00
0,00

0,00

0,00

-110.006,00

Financiering

Actie: AC000445
Patrimoniumbeheer Fort van Beieren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Fort van Beieren onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Er wordt verder gewerkt voor de realisatie van een nieuwe loods
voor de Groendienst op het domein. De schuur van de Groendienst langs de Gemene
Weidestraat zal worden aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aangestelde externe ontwerper werkt verder aan het ontwerp van de nieuwe
loods voor de Groendienst in het Fort van Beieren. Er werd een elektriciteitsaansluiting
voorzien voor de schuur van de Groendienst in het domein.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.398,45

56.240,00

0,00

0,00

13.320,00
0,00

-20.398,45

-56.240,00

-13.320,00

Financiering

Actieplan: AP000007
1.07 Wervende evenementen voor een futureproof West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Beland in de postindustriële samenleving glijden we sneller dan ooit naar een kennissamenleving
waar data, algoritmen, robotisering en kunstmatige intelligentie de procesontwikkelingen aan een
ongezien tempo vooruit stuwen. In deze hectische ontwikkeling willen we een veelzijdige regio
blijven die zichzelf heruitvindt en op de kaart blijft zetten. De Provincie 3.0 wil dan ook actief de
regisseur zijn van kennisoverdracht, reflectie en participatie aan de onvermoede opportuniteiten via
de ontwikkeling van een wervend en toegankelijk evenementenprogramma dat de toekomst
zichtbaar, tastbaar en voelbaar maakt voor haar burgers. De Provincie West-Vlaanderen initieert,
informeert en adviseert in de onmiddellijke nabijheid van burgers en lokale besturen over deze
aanstormende nieuwe wereld.
Indicator: Procentuele tevredenheid participanten evenementen ‘Futureproof’ - Streefwaarden: 80
(in 2021), nvt (in 2022), 80 (in 2023), nvt (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * kwalitatieve inschatting
Van 24 september tot 3 oktober vond de eerste editie plaats van het ‘Festival van de Toekomst’.
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Deze eerste editie werd gekoppeld aan de feestelijke opening van Agrotopia, de onderzoeks- en
demonstratieserre van Inagro in Roeselare. Drie curatoren (Lieven Scheire, Henk Rijckaert en Hetty
Helsmoortel) zorgden voor de inhoudelijke, programmatorische invulling van ‘’Agrotopia, een
festival van de toekomst’’. De Provincie kon meer dan 17.750 inschrijvingen voor alle activiteiten
van Agrotopia registreren. 1200 scholieren namen tijdens de weekdagen deel aan een “Workshop
Mini-Agrotopia” en bezochten de serre en de expo. In totaal bezochten bijna 10.000 bezoekers de
serre.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.830,05

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00
0,00

-375.830,05

-380.000,00

-380.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000446
Organiseren van een wervend en toegankelijk evenementenprogramma voor een futureproof West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De West-Vlaming wordt uitgenodigd om mee te kijken ‘onder motorkap van de toekomst’ via
evenementen over artificiële intelligentie, robotica, digitalisering. De eerste editie heeft als
hoofdthema landbouw en voeding, zal plaatsvinden in Roeselare n.a.v. de opening van
Agrotopia (dakserre REO-veiling) in 2021 en heeft ook een belangrijk luik educatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van 24 september tot 3 oktober vond de eerste editie plaats van het ‘Festival
van de Toekomst’. Deze eerste editie werd gekoppeld aan de feestelijke opening van
Agrotopia, de onderzoeks- en demonstratieserre van Inagro in Roeselare. Drie curatoren
(Lieven Scheire, Henk Rijckaert en Hetty Helsmoortel) zorgden voor de inhoudelijke,
programmatorische invulling van 'Agrotopia, een festival van de toekomst'. De Provincie kon
meer dan 17.750 inschrijvingen voor alle activiteiten van Agrotopia registreren. 1200
scholieren namen tijdens de weekdagen deel aan een 'Workshop Mini-Agrotopia' en
bezochten de serre en de expo. In de weekends boekten de registraties volledig volzet voor
‘'De wijze wetenschapsshow'’, voor de kidsspecial 'Zijn er nog vragen', de betalende show
'Technoboer', de expo met interactieve installaties en het bezoek aan de serre. In totaal
bezochten bijna 10.000 bezoekers de serre. In de futureproof cateringzone werd onder meer
een nieuw product gelanceerd, de Yacon-sorbet die 5000 maal over de toonbank ging.
Daarnaast werd een intensief co-creatietraject afgelegd met stakeholders van de Provincie,
meer bepaald Inagro, POM, TUA West, 100% West-Vlaams, REO-Veiling, die events
organiseerden tijdens het Festival. 1900 professionals bezochten deze op maat gemaakte
netwerkavonden. ZM Koning Filip bracht een bezoek aan de serre, de expo en de kidsspecial.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.830,05

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00
0,00

-375.830,05

-380.000,00

-380.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000008
1.08 Uitbouwen van de bezoekerscentra Duinpanne, Lippensgoed-Bulskampveld, De Blankaart en De Palingbeek als
topuithangsbord
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven in Duinpanne naar de ontwikkeling van een bovenlokaal toeristisch bezoekerscentrum
als instappunt voor de waardevolle natuur aan de Westkust. Dit gebeurt onder andere door een
aangepaste onthaalinfrastructuur en vaste tentoonstelling. Bovendien profileren we het centrum als
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primair onthaal voor de grensoverschrijdende regio binnen het afgebakende gebied van het
Europees project Vedette. We bouwen het centrum verder uit als educatief centrum met de nodige
deskundigheid voor scholen, groepen, toeristen, lokale inwoners en tweedeverblijvers. Dit proberen
we te doen door een gevarieerd aanbod en programma zoals workshops, lezingen, evenementen,
educatieve pakketten,… rond diverse thema’s met prioritaire aandacht voor natuur. Voor het
onderhouden van de kennis doen we een beroep op partners en wetenschappelijke centra die ons de
actualiteit helpen integreren in onze programmatie. We voeren de nodige en vernieuwende
communicatie om Duinpanne te promoten als topuithangbord in de provincie West-Vlaanderen en
daarbuiten. We gaan samen met partners op zoek naar demogelijkheden tot een grote uitbating
van het gebied rond het bezoekerscentrum in het kader van de beleving en dat voor verschillende
doelgroepen. In Bulskampveld streven we naar een bezoekerscentrum dat dienst doet als de ideale
uitvalsbasis om het provinciedomein en het landschapspark Bulskampveld te verkennen. De
promotie van het provinciedomein en het landschapspark Bulskampveld moeten hierbij voorop
staan. Het bezoekerscentrum willen we verder uitbouwen als de place-to-be voor onthaal, shop,
info, reserveren. De onthaalinfrastructuur moet in functie hiervan heringericht worden. we
profileren het bezoekerscentrum als het kenniscentrum en de stuwende kracht bij het ontwikkelen,
uitwerken en mee ondersteunen van vernieuwende natuurgelinkte in het provinciedomein en
Landschapspark Bulskampveld. We willen dit doen in samenwerking met de partners/de plaatselijke
stakeholders. We proberen de sterktes van het provinciedomein op natuureducatief en recreatief
gebied zo sterk mogelijk uit te werken, met veel respect voor de natuur. In functie daarvan streven
we naar een kruidentuin en een ingericht parkgebied die optimaal ingericht zijn om aan deze
voorwaarden te voldoen. We willen het bezoekerscentrum Bulskampveld op de kaart zetten als hèt
centrum voor bos- en natuurbeleving. Dit gebeurt zowel door pure natuureducatie als door beleving
van de natuur. Het promoten van de bossen in de regio, het organiseren van activiteiten rond en in
de bossen, het ondersteunen van externen die bosactiviteiten organiseren en het reserveren van
bosgelinkte activiteiten vormen de pijlers van de werking. In de Blankaart bouwen we verder aan de
ideale uitvalsbasis om de Ijzer- en Handzamevallei, inclusief het natuurdomein, te verkennen. Hierop
gericht willen we de onthaalinfrastructuur en vaste tentoonstelling verder afstemmen. De focus
blijft op natuur en educatie gericht en dit gericht op scholen, natuurliefhebbers,
omgevingsrecreanten en groepen. Dit proberen we te doen door een gevarieerd aanbod en
programma zoals educatieve pakketten, activiteiten, evenementen, workshops,… dit zowel zelf, als
in samenwerking met partners. Promotie en communicatie worden hierin een belangrijke tool om
onszelf te profileren en ons aanbod kenbaar te maken. In de Palingbeek tenslotte streven we naar
een bezoekerscentrum dat dienst doet als de ideale uitvalsbasis om natuur te beleven in het domein
de Palingbeek. Hierop gericht willen we het aanbod op vlak van beleving en educatie in het domein
verder afstemmen.
Indicator: Aantal deelnemers uit het onderwijs aan begeleid aanbod - Streefwaarden: 26.000 (in
2021), 58.000 (in 2022), 58.000 (in 2023), 63.000 (in 2024), en 63.000 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 25.555
De deelname van het onderwijs aan de educatieve programma’s van de bezoekerscentra was sterk
onderhevig aan de COVID-19-restricties. Van januari t.e.m. april mochten geen groepen worden
ontvangen. T.e.m. mei was er een verbod op meerdaagse schooluitstappen (wat in Duinpanne
(zeeklassen) nog langer voelbaar was). Een inhaalperiode hiervoor was er amper want vanaf juni
waren er dan examens. Door de regelmatig wijzigende maatregelen waren er zeer veel
annuleringen; blijvende onzekerheid leidde ertoe dat de activiteiten ook in het najaar niet overal op
volle kracht konden hernemen (het basisonderwijs in Bulskampveld vormde op dit vlak een positieve
uitzondering). In Duinpanne kwam daar nog bij dat tijdens de werken voor de heraanleg van de
parking de reservaties vanaf eind augustus werden onderbroken.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

712.151,32

775.777,78

259.371,93

227.116,00

769.910,00
249.672,00

-452.779,39

-548.661,78

-520.238,00

463.352,36

580.721,50

2.051.949,35

0,00

0,00

0,00

-463.352,36

-580.721,50

-2.051.949,35

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000080
Beheren, onderhouden en exploiteren van bezoekerscentra als topuithangborden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het algemene beheer en de exploitatie van de bezoekerscentra Duinpanne, de Palingbeek, de
Blankaart en Bulskamveld, ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de attractie in
al haar facetten, omvat de aankoop van brandstof, herstel van materiaal, administratieve
werkingskosten, inkomgelden, verhuur van materiaal en gebouwen, verkoop in de shop,
schoonmaakkosten,....

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: het zomeraanbod had veel succes. Het gezinsrugzakje werd
aangeboden aan een actieprijs waardoor er meer dan 300 exemplaren verkocht werden. Er
werden 20 nieuwe activiteiten ontwikkeld onder de naam Natuurleuk: tijdens de maanden juli
en augustus werden er elke keer 5 activiteiten aangeboden op woensdag en op zondag.
Hieraan namen elke keer meer dan 150 bezoekers deel. Tijdens de zomervakantie was er een
opnieuw een groei van het aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten van het
bezoekerscentrum. (2) Duinpanne kende ondanks de periodes van sluiting een druk jaar. In de
zomer werden 28.500 bezoekers geregistreerd. De inkomsten van de shop kenden een stijging
met meer dan 80%. De zomerprogrammatie werd opnieuw uitgebreid voorzien (zowel eigen
activiteiten als georganiseerd door derden) met de inzet van veel vrijwilligers. Samen met ANB
werd ook de uitbating van het Westhoekpaviljoen voorzien. (3) Bezoekerscentra Palingbeek
en De Blankaart kregen een grondige opfrissing i.s.m. de dienst Gebouwen. Naast het onthaal
en de shop werden in de Palingbeek nieuwe educatieve elementen toegevoegd rond de
Rangers en het dier van het jaar, aangevuld door een tijdelijke tentoonstelling. Verder werd
het nieuwe onthaalpunt in de Palingbeek opgeladen met tv-ruimte waar het vernieuwde
verhaal van 'het koppig kanaal' (geschiedenis van de Oude Vaart) en CWRM (Coming World
Remember Me) worden getoond. In De Blankaart kon omwille van de versoepeling van de
COVID-19-maartregelen de drankgelegenheid opnieuw opgestart worden (i.p.v. aanbieden
van meeneemdrank in de shop).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

162.403,00

157.183,38

113.883,38

134.573,13

104.074,66

104.074,66

-27.829,87

-53.108,72

-9.808,72

8.435,14

10.000,00

8.280,00

0,00

0,00

0,00

-8.435,14

-10.000,00

-8.280,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000081
Ondersteunen van de exploitatie van educatieve, toeristische en recreatieve faciliteiten door partners aangeboden op
de site
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Natuurpunt beheert het onthaal, de groene winkel en drankgelegenheid in de Blankaart. De
werking is geregeld via een samenwerkingsovereenkomst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Natuurpunt IJzervallei is definitief overgeschakeld naar Vlaamse subsidies i.k.v.
hun toekomstvisie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00
0,00

0,00

0,00

-45.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000082
Ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk natuur- en milieu-educatief en toeristisch recreatief aanbod voor
verschillende doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Duinpanne fungeert als belangrijke educatieve uitvalsbasis voor de vele zeeklassen vanuit
het binnenland. Hiervoor ontwikkelde het meer dan 45 pakketten voor scholen, maar
eveneens voor breed publiek, gericht op groepen en gezinnen met kinderen. Het
bezoekerscentrum de Palingbeek evolueert van onthaalpoort van het provinciedomein naar
een natuureducatief centrum, met zowel aanbod voor scholen, groepen, alsook een reeks
activiteiten gericht op de usp's van het domein (bodem, duister, erfgoed en de site met dieren
en andere troeven gericht op kinderen) voor verschillende doelgroepen. Ook het
bezoekerscentrum de Blankaart biedt naast de functie als onthaalpoort activiteiten aan voor
bezoeker (zowel groepen, scholen als individuele bezoekers). Het bezoekerscentrum
Bulskampveld biedt 31 educatieve modules aan voor het onderwijs. Daarnaast worden er een
70-tal publieksactiviteiten georganiseerd in het domein.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: er werden 20 natuurleukactiviteiten uitgewerkt. Hiervoor
werd een groep van 20 begeleiders (waaronder heel wat nieuwe begeleiders) opgeleid. Deze
vormingen werden begeleid door interne medewerkers. Het ontwikkelde materiaal werd zeer
intensief gebruikt tijdens de zomer van 2021. Ook de volgende jaren blijft het verder in
gebruik. Op die manier kunnen er doorlopend natuurgerelateerde workshops, spelstanden,
ontdekkingsopdrachten aangeboden worden in het provinciedomein. Door de COVID-19maatregelen vielen er heel wat gidsen af. De opleidingen van nieuwe begeleiders die
opgestart werden in juni werden verdergezet in de zomer en het najaar, waardoor er tegen
eind 2021 sprake was van een aangroei van meer dan 10 begeleiders die voor diverse types
van begeleiding kunnen ingezet worden. De kruidenapplicatie werd verder uitgebouwd. Eind
oktober ging voor het eerst het evenement 'Bos in het donker' door. Hierbij konden de
bezoekers deelnemen aan tal van natuurworkshops gelinkt aan de thema's het leven in het
bos tijdens de nacht. Hiervoor werd samengewerkt met de lokale partners. Er werden meer
dan 1200 bezoekers bereikt. (2) Duinpanne leed enorm onder de opgelegde maatregelen ter
bestrijding van COVID-19. Doordat de meerdaagse uitstappen lange tijd werden verboden,
waren er weinig schoolbezoeken in het voorjaar. Het najaar was matig, mede door het
invoeren van een reserveringsstop door de vervroegde uitvoering van omgevingswerken en de
hieraan gekoppelde moeilijkere toegankelijkheid. Vanaf 24 augustus werden geen nieuwe
reserveringen meer aanvaard. De reservaties die scholen al hadden gemaakt vóór 24
augustus werden behouden. Ondanks alles probeerde Duinpanne evenementen wel te laten
doorgaan. Murder@Sea, natuurfestival en ‘plaats delict’ werden alternatief en succesvol
georganiseerd. Verschillende gidsenopleiding en vormingen werden georganiseerd en de
Natuurgidsopleiding (gestart in 2020) werd ook afgewerkt. Er werd ook een boekje
gelanceerd, 'Strandvondsten'. De Nederlands versie werd in de zomer gelanceerd. Er werden
ook 3 nieuwe pakketten ontwikkeld en andere bestaande pakketten werden herwerkt. (3)
Palingbeek en De Blankaart: de scholenwerking en School@Platteland startte na de
paasvakantie terug op. De officiële lancering van de Palingbeek Rangers vond plaats met
daaraan gekoppeld een activiteitenreeks doorheen het jaar. Twee nieuwe verhalentochten
voor gezinnen werden ontwikkeld met centraal de ree en andere dieren. Een foto- en
filmopdracht werd opgestart om de verborgen wereld van de dieren in de Palingbeek
zichtbaar te maken. Het dier van het jaar, de ree, speelde verder ook een centrale rol in heel
wat activiteiten, waaronder 'Avondje Palingbeek' en de 'Rangerpostentochten'. In de zomer
ging bovendien een unieke picknickbeleving voor gezinnen door. De Blankaart kende terug
een topzomer met het aanbod 'naturathlon', 'gezinsdagen', 'nachtje Blankaart' en '4AD
sessies in het Blankaartpark'. BL XL liet de wandelaar opnieuw nieuwe routes volgen en
exclusieve veerboten nemen. Tenslotte volgden nu ook in de Blankaart 12 gidsen een
natuurbelevingsvorming om toekomstige activiteiten mee vorm te geven.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

325.616,28

322.613,83

117.548,80

116.461,34

313.398,62
139.017,34

-208.067,48

-206.152,49

-174.381,28

16.637,50

16.637,50

111.906,35

0,00

0,00

0,00

-16.637,50

-16.637,50

-111.906,35

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000083
Promoten van NME-aanbod, toeristisch-recreatieve werking en belevingswaarde bij verschillende doelgroepen en
integreren binnen het aanbod in de omgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod van de 4 bezoekerscentra wordt kenbaar gemaakt via gerichte communicatie met
aandacht voor de uniciteit van elk domein. De Expo Sea Change is een parel in de werking van
Duinpanne. Deze expo over de zee met thema’s als vervuiling, zeebodem, marien ruimtelijk
plan,… is uniek in zijn soort en verdient een breed publiek. Om de verschillende doelgroepen te
bereiken wordt promotie gemaakt voor het product, maar ook voor de activiteiten van het
centrum. In de Palingbeek wordt het nieuw belevingsvol educatief speelweefsel op de site van
het bezoekerscentrum gepromoot. In Bulskampveld krijgen de kruidentuin, het bosgebied en
de recreatieve opstellingen in het provinciedomein en de tijdelijke tentoonstelling rond
babydieren die zorgen voor een sterke beleving bij gezinnen met kinderen en volwassenen,
voldoende aandacht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: in september 2021 werd een 2de digitale infozuil in gebruik
genomen aanvullende op de reeds bestaande zuil aan parking 3 Koningen. De nieuwe zuil
kwam er op parking Aanwijs. Alle activiteiten worden hier gepresenteerd met een
rechtstreekse inschrijvingslink. De bezoeker kan die bereiken door een unieke QRcode te
scannen. Dit verhoogde het aantal inschrijvingen. Er kan via deze zuilen heel snel ingespeeld
worden op bijzondere COVID-19-maatregelen. Tijdens de zomer werd opnieuw (zoals in 2020)
een folder aangeboden met het aanbod in de maanden juli en augustus. Deze werden
verdeeld aan de nieuwe onthaalcaravan, opgesteld aan de ingang van het provinciedomein
(nabij parking 3 Koningen). De bezoekers werden daar de hele zomer lang verwelkomd door 1
of 2 jobstudenten die de folders aanboden en een korte duiding gaven over de mogelijkheden
in het domein. Het najaarsaanbod werd gepromoot via een aparte 'Beleef het Bulskampveld'brochure. Daarnaast werd er ook promotie gemaakt via de Landschapskrant van Regionaal
Landschap en in het gemeentelijk infoblad van Beernem. (2) Duinpanne richtte de promotie
meer en meer op het binnenland. De ligging in een toeristische regio levert steeds meer
naambekendheid op. Er werd promotie gevoerd via radiospotjes en tv-reportages zowel in het
Vlaamse als Waalse landsgedeelte. Duinpanne haalde ook de pers met de lancering van het
boekje Strandvondsten. De COVID-19-maatregelen zetten wel een rem op de promotie voor
evenementen en dat omwille van de onzekerheid of de eventuele afgelasting. Zo was er een
mindere promotie van het Natuurfestival en was er geen 'Te Nachte Gaan' dat moest
gepromoot worden. (3) Palingbeek en De Blankaart: naast de eigen kanalen werd de
gebruikelijke promotie via Riebedebie en de Westhoekpocket verdergezet. In de Palingbeek en
De Blankaart gebeurde tweemaal de opmaak en bus-aan-bus-verdeling van de
activiteitenfolder Beleef in de buurtgemeentes. Tenslotte werd meegewerkt aan de
halfjaarlijkse Landschapskrant.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.191,11

73.870,57

0,00

0,00

53.018,00
0,00

-60.191,11

-73.870,57

-53.018,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000084
Garanderen van de vlotte werking van bezoekerscentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Bulskampveld: door de COVID-19-beperkingen werden overleggen en
infomomenten afwisselend via Teams en live georganiseerd. Er wordt bewuster gekozen voor
korte en concrete overlegmomenten met de vaste medewerkers en de begeleiders. Hierdoor
wordt er efficiënter gewerkt. Tijdens de zomer en het najaar werden er ook heel wat nieuwe
begeleiders ingewerkt waardoor de continuïteit van het aanbod niet meer in het gedrang
komt. Door de COVID-19-maatregelen ging de geplande studieuitstap voor de begeleiders niet
door. Deze werden wel gecompenseerd door enkele kleine bijeenkomsten met de gidsen
waarbij heel wat info kon worden uitgewisseld. (2) Duinpanne: omwille van de geldende
COVID-19-maatregelen werden geen teambuildingsactiviteiten georganiseerd in het voor-of
najaar, de periodes waarin dit normaal wel gebeurt. Alleen werd er op het einde van de zomer
een bedankingsmaaltijd voorzien voor het personeel omwille van de goede zomerwerking. (3)
Palingbeek en De Blankaart: omwille van een volledig nieuw team in De Blankaart gingen na
de zomer team Palingbeek en team De Blankaart er samen op uit. Elkaar leren kennen, zowel
via werkgerelateerde thema's als ontspannende insteek alsook het bezoek aan een educatief
element buiten de bezoekerscentra.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

810,50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00

-810,50

-2.000,00

-2.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000085
Ontwikkelen van publiekswerking met tijdelijke tentoonstellingen, evenementen en bezoekersanimatie, ter aanvulling
van het vaste aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De inspanningen rond publiekwerking flankerend aan het vast aanbod in de provinciale
bezoekerscentra zijn voor de legislatuur 2020-2025 gebundeld onder actie AC000240
(Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed
publiek). Deze actie is zonder voorwerp, en zal in de toekomst niet langer als prioritair worden
aangeduid in de beleidsrapporten.

Actie: AC000086
Realiseren van een herinrichting van de educatieve tuin als volwaardige buitenlocatie van de permanente
tentoonstelling en inrichting onthaalzone voor het projectgebied binnen het Europees project Vedette
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In deze legislatuur worden in de inspanningen binnen het Europees project Vedette gebundeld
onder de actie AC000359 (Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"). De
provincieraadsleden kunnen daar de nodige opvolging raadplegen. Deze actie is derhalve
zonder voorwerp en zal in de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid in de
beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000087
Inrichten van het onthaal en gaanderijen als startpunt voor verkenning van provinciedomein én Landschapspark
Bulskampveld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het bezoekerscentrum Bulskampveld is de onthaalpoort voor het provinciedomein en het
landschapspark Bulskampveld (de 5 omliggende gemeenten).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Tegen de 2de helft van juli 2021 konden alle geïnteresseerde firma's intekenen
voor de design and build-opdracht. Vijf consortiums (waarbij meerdere firma's samenwerken
om de hele opdracht uit te werken) dienden hun kandidatuur in. 4 firma's werden
geselecteerd om door te gaan. Uiteindelijk dienden 3 firma's een offerte in. Het betreft de 3
sterkste firma's van Vlaanderen die binnen het consortium ook samenwerken met
professionele tentoonstellingsbouwers en ontwikkelaars van IT. Op 6 december ging de 1ste
fase van de jurering door gevolgd door de onderhandelingsgesprekken. Deze lopen verder in
december en de volgende maanden. De opdracht betreft de volledige herinrichting van het
bezoekerscentrum (onthaal, tentoonstelling, bezoekersparcours,...) en de aanzet voor de
ontwikkeling van een aansluitend buitenparcours. Intussen werd verder intern overlegd met
de Groendienst en de dienst Mobiliteit & Infrastructuur en Westtoer i.f.v. de ontwikkeling van
het buitenparcours.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00
0,00

0,00

0,00

-94.000,00

Financiering

Actie: AC000088
Opwaardering van de Blankaart tot onthaalpoort Ijzer- en Handzamevallei, realiseren van integrale toegankelijkheid
en ontwikkelen van hoogstaand voorzieningenniveau
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Centraal staat het wegwijs maken van bezoekers in het natuurdomein de Blankaart dat deel
uitmaakt van een toeristisch-recreatief netwerk verbonden door blauw-groene assen met
grote natuurwaarden; dit zowel door de onthaalfunctie op te nemen, een kleinschalige
drankgelegenheid te huisvesten en via een variatie aan begeleid en onbegeleid aanbod zowel
binnen als buiten het verhaal van dat gebied en diens natuurwaarden te brengen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ondertussen is het kader waarbinnen de toekomstvisie van het
bezoekerscentrum De Blankaart valt duidelijk geworden. Enerzijds heeft Natuurpunt IJzervallei
de herbouw van hun koetshuis tot bezoekerscentrum opgestart. Anderzijds werd de Westhoek
niet geselecteerd om zich te ontwikkelen tot landschapspark.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00
0,00

0,00

0,00

-94.000,00

Financiering
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Actie: AC000089
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de bezoekerscentra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de bezoekerscentra omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de gebouwen in de
bezoekerscentra werden uitgevoerd. In Bulskampveld werd een nieuw accespoint geplaatst
voor de optimalisatie van het wifisignaal in de kruidentuin. Het parket in de
tentoonstellingsruimte werd hersteld. Er werd een proefsleuf gegraven rondom de kelder van
het kasteel om de oorzaak van de waterinfiltratie te onderzoeken. Er werden diverse
herstellingen aan het schrijnwerk uitgevoerd, o.m. aan de deuren van de laarzenruimte in de
kelder en aan de automatische schuifdeur. Een aantal sloten in lokalen van het
Vogelopvangcentrum werden vervangen door cilinders met veiligheidskaart. De daken en
goten van het kasteel werden nagezien en waar nodig hersteld. De branddetectiecentrale
werd nagezien. Er werd een bijkomende blusser voorzien en de signalisatie werd aangepast.
Er waren ook nog kleine ingrepen aan de HVAC en elektrische installatie. De bestaande lift
werd gemoderniseerd en het spraaksysteem van de lift hersteld. In De Blankaart werd de
noodverlichting in het kasteel vernieuwd. Aan de klokkentoren werd de vogelwering
vernieuwd. De buitendeuren van het kasteel kregen een onderhoudsschilderbeurt. De trap aan
de personeelsingang werd gebouchardeerd; van de andere buitentrappen werden de voegen
gedicht. Er waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC en elektrische installatie. De defecte
koppeling van de inbraakdetectie met de alarmcentrale werd hersteld. Ook de platformlift
werd hersteld. In de Palingbeek werd een laadpaal geplaatst op de parking. In het
bezoekerscentrum zelf werden onderhoudsschilderwerken uitgevoerd. Een pomp van de
biorotor werd vervangen. Er waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC, de elektrische
installatie en het schrijnwerk. In Duinpanne werden de trappen in de tentoonstelling
afgeschuurd en vernist. Het hellend vlak en de loopbrug werden geschilderd. Er waren ook een
aantal herstellingen aan de elektrische installatie. Er werden in enkele lokalen nieuwe
gordijnen gehangen. Er waren ingrepen aan brandmelders en brandleidingen. De
inbraakdetectie werd aangepast. Daarnaast waren ook nog diverse ingrepen aan de HVAC en
elektrische installatie. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten voor de bezoekerscentra zijn opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

163.130,43

220.110,00

7.250,00

6.580,00

242.610,00
6.580,00

-155.880,43

-213.530,00

-236.030,00

90.540,44

91.769,39

85.525,00

0,00

0,00

0,00

-90.540,44

-91.769,39

-85.525,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000090
Patrimoniumbeheer Duinpanne
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Duinpanne onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er worden diverse onderhoudswerken voorzien, onder meer aan de buitenschil
van het sanitair blok.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in de
Duinpanne werden uitgevoerd. De werken voor het aanbrengen van sierpleister op de muren
van het sanitair blok werden opgestart. De installatie van de camerabewaking in het
bezoekerscentrum werd uitgebreid. Het zandsteentapijt in het lokaal 'Zeesterre' werd hergecoat. De elektrische installatie in het bezoekerscentrum werd geoptimaliseerd en
aangepast.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.741,93

83.918,00

0,00

0,00

76.758,00
0,00

-67.741,93

-83.918,00

-76.758,00

Financiering

Actie: AC000091
Patrimoniumbeheer Lippensgoed-Bulskampveld
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site Lippensgoed-Bulskamveld onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De remise wordt verder heringericht ten behoeve van enerzijds
het Vogelopvangcentrum en anderzijds de Groendienst. De werken aan het buitenschrijnwerk
en de dakgoten van hoeve Colpaert worden verder uitgevoerd. De beplanking in de
gaanderijen zal worden vernieuwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in het domein
Bulskampveld zijn uitgevoerd. Met de afrekening van de erelonen werd het project
'herinrichting nutsgebouw' afgesloten. De werken voor de herinrichting van een "winkeltje"
voor het Vogelopvangcentrum in de remise werden uitgevoerd. Voorafgaand aan de werken
voor de verbouwing van de lokalen voor het Vogelopvangcentrum werd een asbestinventaris
opgemaakt voor het gebouw. Het buitenschrijnwerk van de schuur en de hoeve Colpaert werd
geschilderd. Aan de schuur van de hoeve Colpaert werden dakgoten, rioleringen en opslag van
regenwater voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

168.422,80

230.941,83

0,00

0,00

765.558,00
0,00

-168.422,80

-230.941,83

-765.558,00

Financiering
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Actie: AC000092
Patrimoniumbeheer De Blankaart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Blankaart onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in De
Blankaart zijn uitgevoerd. Het onthaal van het bezoekerscentrum werd heringericht en
geschilderd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.928,39

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.928,39

-9.500,00

0,00

Financiering

Actie: AC000093
Patrimoniumbeheer De Palingbeek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van De Palingbeek onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er wordt een nieuwe loods/brigadegebouw Pannecoucke gerealiseerd. Het
project voor de uitbreiding van het NME-centrum zal worden opgestart.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen in de
Palingbeek zijn uitgevoerd. Met de afrekening van het ereloon werd het project van de
renovatie van de hoogspanningscabine afgerond. Het onbemand infopunt werd afgewerkt en
in gebruik genomen. In de voorbereiding voor de oprichting van de loods/brigadegebouw
Pannecoucke werd archeologisch vooronderzoek gedaan. De defecte omvormer van de PVinstallatie op het bezoekerscentrum werd vervangen. Het gelijkvloers van het
bezoekerscentrum werd heringericht. Twee sanitaire blokken langs de Oude Vaart, aan de
uiteinden van het domein, werden gesloopt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

102.646,16

137.954,78

0,00

0,00

815.922,00
0,00

-102.646,16

-137.954,78

-815.922,00

Financiering

Actieplan: AP000009
1.09 Provinciaal Hof als topuithangsbord
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het renovatie- en inrichtingsproject voor het Provinciaal Hof heeft de Provincie de ambitie om
van het Provinciaal hof een open huis te maken waar je je welkom voelt en warm onthaald wordt,
met de provincie West-Vlaanderen als gastheer. Het is een ontmoetingsplek, een plek die inspireert
over West-Vlaanderen. Je kan er informatie en producten inkijken, meenemen of aankopen.
Ondertussen kan je er het verhaal van de provincie of het historisch gebouw zelf ontdekken. Deze
agora op het gelijkvloers wordt de kern voor tijdelijke (private en publieke) evenementen. Het huis
van de provincie faciliteert verbondenheid tussen de provincie West-Vlaanderen en de bezoekers,
maar ook bij de bezoekers onderling. De verdiepingen zullen vooral dienst doen als eventlocatie:
congressen, culturele evenementen, lezingen, protocollaire ontvangsten en recepties.
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Indicator: Procentuele tevredenheid bezoekers Provinciaal Hof na opening voorzien in 2023 Streefwaarden: nvt (in 2021), nvt (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerelaliseerde waarde: nvt
De buitenrestauratie van het Provinciaal Hof was eind 2021 volledig afgerond. Tegelijk werd het
dossier voor de restauratie van het interieur goedgekeurd, zodat deze in februari 2022 kan starten.
Er werd in 2021 veel aandacht besteed aan de communicatie over restauratie en toekomstplannen
via events (Open Wervendag, OMD), werfpanelen, website, eigen sociale mediakanalen,
communicatiekanalen Provincie (TV, Preus,…),… Wim Opbrouck werd aangesteld als curator voor
het openingsjaar 2024. Onder zijn leiding startte de voorbereiding van de participatieve aanpak
rond het concept ‘Hof der Dingen’: objecten, verhalen die het DNA van de West-Vlaming illustreren.
Het Provinciaal Hof behaalde ook het label ‘Flanders Heritage Venue’ (Toerisme Vlaanderen) voor de
congresfunctie.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

128.346,18

234.700,00

93.907,72

70.500,00

244.600,00
45.500,00

-34.438,46

-164.200,00

-199.100,00

2.889.429,02

2.963.160,00

2.917.048,86

0,00

0,00

0,00

-2.889.429,02

-2.963.160,00

-2.917.048,86

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000094
Beheer en exploitatie van het informatiecentrum
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciaal informatiecentrum Tolhuis wil een "hapklaar antwoord bieden op alle vragen
over de Provincie" en baat een shop uit (ook webshop) met alle publicaties, producten van de
Provincie en haar agentschappen evenals streekproducten en geschenken (100% WestVlaams). Het informatiecentrum organiseert ook acties voor de bezoekers (Week van de
Smaak, Erfgoedweekend, …)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis bleef ook in 2021 centraal
aanspreekpunt voor vragen over de Provincie en verkooppunt voor provinciale publicaties en
producten. De meest gestelde vragen gaan, net als voorgaande jaren, over: domeinen,
bezoekerscentra (vragen openingsuren, programmatie) en grote campagnes (b.v.
groepsaankoop). De geplande events (Erfgoeddag, smaaknamiddagen) moesten ook in 2021
worden geannuleerd. Het Provinciaal Informatiecentrum bereidt ook de verhuis op termijn
naar het Provinciaal Hof voor (2024) en is in die zin ook al inhoudelijk aan het nagaan wat
daar dan een plek moet krijgen: voor de shop bijvoorbeeld werd nu al ingezet op verkoop van
producten die ‘Provincie-gerelateerd’ zijn en dus exclusief via de Provincie te koop zijn
(koffiemokken, slabbetjes,…) , dit uiteraard bovenop de publicaties die in het
Informatiecentrum verkocht worden. De verkoop van afzonderlijke voedingsproducten werd
gestopt. Streekproducten maken wel nog deel uit van geschenkboxen die in het
Informatiecentrum kunnen worden aangekocht. Het Informatiecentrum plooide zich in 2022
wat terug op de oorspronkelijke doelstelling van ‘informeren en inspireren’. Zo wordt
doorverwezen naar andere organisaties en websites (100% West-Vlaams) en wordt synergie
gezocht met andere overheden. Het Tolhuis gaf bijvoorbeeld plaats aan het
tentoonstellingsproject Mu-Art, deel van de Triënnale Brugge 2021 (8/7 – 9/9/2021). Bij de
werken aan het Provinciaal Hof werd via infopanelen aan de werfzone doorverwezen naar het
Tolhuis. De infopanelen zelf gaven meer info over de voortgang van de werken, en werden ook
ingezet om de (online) Open Wervendag, i.s.m. de aannemer, te promoten. Er werd ook een
fotografieopdracht uitgeschreven om de verschillende fases van de restauratie te volgen. Het
Provinciaal Hof nam tijdens de restauratie van het exterieur ook deel aan Open
Monumentendag (OMD) op 11 september, met 800 bezoekers op OMD zelf en 300
personeelsleden die op donderdag en vrijdag al een preview kregen. De infopanelen die voor
OMD gemaakt werden over de restauratiewerken, kregen na afloop een plaats in het Tolhuis,
ze worden ook aangevuld met actuele informatie over de restauratie (tweede fase in 2022:
interieur).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

95.121,28

200.300,00

93.907,72

70.500,00

200.300,00
45.500,00

-1.213,56

-129.800,00

-154.800,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000095
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Provinciaal Hof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Provinciaal Hof omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De buitenrestauratie van het Provinciaal Hof (zie ook actie 96) was eind 2021
volledig afgerond. Tegelijk werd het dossier voor de binnenrestauratie goedgekeurd, zodat
deze in februari 2022 kan starten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.224,90

34.400,00

0,00

0,00

44.300,00
0,00

-33.224,90

-34.400,00

-44.300,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000096
Patrimoniumbeheer Provinciaal Hof
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Provinciaal Hof onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De werken voor de restauratie van de buitenschil worden verder
uitgevoerd. De werken voor de binnenrenovatie (incl. liften) worden aanbesteed en
uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werken voor de restauratie van de buitenschil van het Provinciaal Hof
werden verdergezet. De werkenopdracht voor de herinrichting van het interieur werd gegund.
Alle verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.889.429,02

2.963.160,00

0,00

0,00

2.917.048,86
0,00

-2.889.429,02

-2.963.160,00

-2.917.048,86

Financiering

Actieplan: AP000010
1.10 Het verder ondersteunen van de bovenlokale recreatieve infrastructuren in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie staat zelf in voor drie topattracties met name het Zwin Natuur Park, Raversyde en
recreatie- en natuurdomein De Gavers. Aanvullend hebben we een hele reeks topattracties zoals het
In Flanders Fields Museum, Texture, Eperon d’Or, Koers,… Deze bepalen in belangrijke mate de
attractiviteit van de provincie West-Vlaanderen. Via ondersteuning en subsidiëring dragen we bij tot
het verhogen van de attractiviteit van een aantal topattracties. Daarnaast beogen we globaal meer
kwaliteit, innovatie en duurzaamheid in de toeristische sector.
Indicator: Procentueel aantal correct afgehandelde dossiers m.b.t. Lago Brugge - Streefwaarden:
100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
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De DBFMO-overeenkomst met betrekking tot het Olympiabad werd onverminderd uitgevoerd. De
normale beschikbaarheidsvergoeding werd uitbetaald, onder voorbehoud van wijziging van deze
vergoeding conform de bepalingen van de overeenkomst, rekening houdende met de impact van de
COVID-19-maatregelen op de exploitatie van het zwembad. Er kan niet worden uitgesloten dat op
termijn een hogere beschikbaarheidsvergoeding moet worden betaald, doch de discussie hierover
met de exploitant is omwille van de complexiteit van het dossier, de financiële belangen en de
blijvende impact van COVID 19-maatregelen op de normale werking van het zwembad, nog steeds
hangende.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.208.648,29

2.366.024,13

1,00

1,00

1.855.001,00
1,00

-2.208.647,29

-2.366.023,13

-1.855.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000097
Bovenlokale zweminfrastructuur Lago Olympia
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De verplichtingen m.b.t. Lago Olympia worden opgevolgd en uitgevoerd zoals bepaald in de
DBFMO-overeenkomst (design/ontwerp, build/bouwen, finance/financiering,
maintenance/onderhoud en operate/exploitatie). De overeenkomst werd afgesloten tussen
TMVW/Farys (namens de vennoten Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge) en S&R
Brugge NV.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De DBFMO-overeenkomst met betrekking tot het Olympiabad werd
onverminderd uitgevoerd. De normale beschikbaarheidsvergoeding werd uitbetaald, onder
voorbehoud van wijziging van deze vergoeding conform de bepalingen van de overeenkomst,
rekening houdende met de impact van de COVID-19-maatregelen op de exploitatie van het
zwembad. Er kan niet worden uitgesloten dat op termijn een hogere
beschikbaarheidsvergoeding moet worden betaald, doch de discussie hierover met de
exploitant is omwille van de complexiteit van het dossier, de financiële belangen en de
blijvende impact van COVID 19-maatregelen op de normale werking van het zwembad, nog
steeds hangende.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.208.648,29

2.366.024,13

1,00

1,00

1.855.001,00
1,00

-2.208.647,29

-2.366.023,13

-1.855.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000011
1.11 Ondersteunen van een kwalitatief aanbod van erfgoedontsluiting en de instandhouding van bouwkundig,
landschappelijk en archeologisch erfgoed in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de grote rijkdom aan onroerend erfgoed in West-Vlaanderen en omdat erfgoed een
belangrijke grondstof is voor toerisme wil het provinciebestuur West-Vlaamse erfgoedactoren
ondersteunen en erfgoedlocaties met publiekspotentieel kansen bieden voor extra publieke
ontsluiting en beleving. In eerste instantie schuift de provincie haar eigen erfgoed naar voren dat zij
zelf beheert: zowel iconische historische gebouwen als erfgoed op provinciale domeinen en sites
verdienen het om meer publieke belangstelling te krijgen door de toegankelijkheid en beleving te
verhogen en evenementen te organiseren. Publieksontsluiting van erfgoed is pas mogelijk als het
erfgoed in goede staat is. Daarom wil de provincie, de eigenaars van dit erfgoed ondersteunen in
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het beheer van hun erfgoed, expertise en erfgoedpartners samenbrengen als netwerkvorming.
Indicator: Aantal initiatieven t.b.v. de erfgoedsector in West-Vlaanderen en van het provinciale
erfgoed - Streefwaarden: 6 (in 2021), 6 (in 2022), 6 (in 2023), 6 (in 2024), en 6 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 12
Er werden extra initiatieven genomen voor de communicatie (1) over het erfgoed in WestVlaanderen, dit o.a. onder de vorm van koekendozen die naar de scholen gestuurd worden, via
wandelingen in de erfgoedapp en de podcast ‘Mijn huis een MoNUment’. Daarnaast werden
activiteiten (2) georganiseerd op Erfgoeddag, Open Monumentendag, het festival van de
Architectuur en de Archeologiedagen. In die laatste werden partners aangezet om ook activiteiten
te organiseren. Er werden verschillende projecten rond vredeseducatie (3) opgestart, zoals Amikejo
en Rencontre. Het jaarplan van Westhoek Vredeshoek (4) werd uitgevoerd. De educatieve koffers
voor de West-Vlaamse molenbrigade (5) werden gerealiseerd. Er werden – ondanks de moeilijke
omstandigheden – opnieuw 64 dossiers voor subsidie bezoek erfgoedlocaties (6) ingediend. De
samenwerkingsovereenkomst van het CHAL werd uitgevoerd en de website voor het geoloket werd
gemaakt (7). Er werd geofysisich onderzoek uitgevoerd aan de site van Ter Doest (8) en een concept
voor de groeninrichting aan het Grootseminarie (9). Het project rond de Mottes (10) werd gestart en
begint stilaan vorm te krijgen. De molendraaipremie werd opnieuw toegekend (11). Het reglement
voor de erfgoedprojecten werd gelanceerd en de eerste subsidieaanvragen werden ingediend en
uitgevoerd (12).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

307.771,57

432.395,81

6.872,61

297,47

853.016,00
319,00

-300.898,96

-432.098,34

-852.697,00

207.437,75

215.218,21

495.946,85

0,00

0,00

0,00

-207.437,75

-215.218,21

-495.946,85

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000098
Communicatie en netwerkvorming voor erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het aanbod m.b.t. erfgoed wordt kenbaar gemaakt door communicatie over de eigen
projecten en het educatieve aanbod, en door het organiseren van evenementen, vormingen,
lezingen, infosessie en didactische bezoeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het maken van de podcastreeks 'Mijn huis een moNUment' is van start gegaan
en er werden in het najaar twee afleveringen opgeleverd. Een daarvan werd voorgesteld op
het Festival van de Architectuur in Oostende, waar er ook aan werd bijgedragen onder de
vorm van een lezing. Er werd verder ingezet op de erfgoedapp met o.a. een wandeling in
Stene. Op Open Monumentendag werden verschillende activiteiten georganiseerd in Stene
(Oostende) i.s.m. Monumentenwacht en stad Oostende. Daarnaast werden gegidste
rondleidingen gedaan in het Provinciaal Hof.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

37.838,36

66.666,02

0,00

0,00

137.500,00
0,00

-37.838,36

-66.666,02

-137.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000099
Erfgoed- en vredeseducatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het bestaande educatief aanbod m.b.t. erfgoed wordt uitgebreid en actueel gehouden en er
wordt nieuw educatief erfgoedaanbod ontwikkeld. Daarnaast wordt waar opportuun ingezet
op erfgoededucatie bij evenementen en projecten en wordt educatieve ondersteuning
geboden aan betrokken diensten of partners. Er worden participatieprojecten opgezet rond
erfgoed. Het jaarplan van Westhoek Vredeshoek wordt uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten Amikejo en Rencontre werden verder succesvol uitgevoerd. Ook de
acties van Westhoek Vredeshoek zijn uitgevoerd onder de geldende COVID-19-maatregelen.
De educatieve koffer voor het project de West-Vlaamse olenbrigade werd in gebruik
genomen. De plannen voor verdere uitbreiding van dit project werden gemaakt. Er diende
niemand in op de opdracht voor Snipstory; het project wordt helemaal hervormd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.665,17

50.000,00

0,00

0,00

75.000,00
0,00

-33.665,17

-50.000,00

-75.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000100
Erfgoedontsluiting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via provinciale reglementen en toelages wordt ingezet op het stimuleren van erfgoedbezoek
en op het ontsluiten van erfgoed door projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project Grondtonen kon door de opnieuw verslechterende COVID-19-situatie
niet doorgaan in het najaar en is uitgesteld naar een latere datum. De bezoeken aan
erfgoedlocaties zijn weer op gang gekomen en er werden dus weer meer dossiers voor
bezoeken ingediend. De eerste aanvragen binnen het reglement erfgoedontsluiting zijn binnen
gekomen en van start kunnen gaan.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

53.947,83

76.000,00

0,00

0,00

233.000,00
0,00

-53.947,83

-76.000,00

-233.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000101
Erfgoedprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast deelname aan projecten voorziet de Provincie ondersteuning (cofinanciering) in
erfgoedprojecten van derden (zoals lokale overheden).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd een vooronderzoek gedaan naar de optimalisatie van de
buitenomgeving van het Grootseminarie. Daarnaast werd de module 'Feniks interim' enkele
keren uitgevoerd in scholen. De website bij het project de West-Vlaamse molenbrigade werd
opgeleverd. Er wordt volop gewerkt aan de erfgoedinsteek voor toekomstige (Europese)
projecten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.922,55

11.000,00

0,00

0,00

95.000,00
0,00

-9.922,55

-11.000,00

-95.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000102
Landschap en archeologie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie profileert zich als partner voor de ontsluiting van erfgoedlandschappen en
participeert in het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie en in de
organisatie van Archeologiedagen. Er worden archeologische en landschappelijke projecten
opgezet of ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Archeologiedagen werden in het najaar georganiseerd met een mooi aantal
activiteiten en een goede opkomst. Het project van de Mottes is van start gegaan. Het bestek
voor het Fluxys-project werd uitgestuurd voor gunning in 2022. Binnen het Centrum voor
Historische en Archeologische Luchtfotografie (CHAL) werd verder gewerkt aan de website
voor de ontsluiting van het geoloket. Het geofysisch onderzoek op de site van Ter Doest werd
uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

82.385,00

83.000,00

0,00

0,00

133.000,00
0,00

-82.385,00

-83.000,00

-133.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000103
Onderhoud van onroerend erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het onderhoud erfgoed van derden via maatwerkbedrijven in
samenwerking met Monumentenwacht en biedt ondersteuning voor het onderhoud van nietbeschermd erfgoed. Bijkomend voorziet ze een premie voor het operationeel houden van
molens.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De molendraaipremies werden in het voorjaar toegekend en uitbetaald. Er
werden nieuwe toerentellers aangekocht voor de molens. Het reglement voor instandhouding
en onderhoud van erfgoed werd gelanceerd. De eerste aanvragen werden ingediend en
uitbetaald. De natuursteen en het parket van het Provinciaal Hof werden onderzocht en een
plan voor de renovatie daarvan werd uitgewerkt. De restauratie en het opnieuw maken van
de naamstenen WOI werd nog niet volledig afgewerkt en zal in 2022 verder afgewerkt
worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.705,81

107.882,89

6.575,14

0,00

140.300,00
0,00

-54.130,67

-107.882,89

-140.300,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000104
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor erfgoed en erfgoededucatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het erfgoed zullen de nodige
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden. De diverse onderhouds- en
keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke
aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen). Alle
contracten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een
rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken aan het erfgoed zijn
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. De
verlichtingsarmaturen in de Schellemolen werden vervangen door led-armaturen. Bij de SintKarelsmolen werd een mobiel toilet geplaatst voor gebruik tijdens het molenseizoen. De
toegangstrap van de Steenakkermolen werd in functie van de veiligheid hersteld. Er werd
graan aangekocht om te laten verwerken door de provinciale molens. In het Bisschopshuis
werd de branddetectie op punt gesteld door de plaatsing van bijkomende blussers. De deur
van de liftkamer werd vervangen door een brandwerende. De stormschade aan de bedaking
van een dakkapel werd hersteld. De rubbers en sluitsystemen van alle ramen werden nagezien
en afgeregeld. De defecte lift in het Grootseminarie werd hersteld door het vervangen van de
glijschoenen van de liftkooi. De aarding van de hoogspanningscabine moest aangepast
worden. De rioleringen werden gereinigd en de afvoeren van het terras werden geïnspecteerd
via camera-onderzoek. De defecte branddetectie in de kerk van het Grootseminarie werd
hersteld. Er waren nog enkele kleinere herstellingen aan schrijnwerk en aan de sanitaire
installatie. Het dak van de schuur van Ter Doest werd nagezien en waar nodig werden pannen
vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.857,68

35.896,90

297,47

297,47

21.466,00
319,00

-27.560,21

-35.599,43

-21.147,00

0,00

0,00

15.366,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.366,62

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000105
Patrimoniumbeheer molens
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de molens binnen het provinciale beheer onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De restauratie van de Koutermolen in PRNC De Gavers wordt
verdergezet. Het ontwerpdossier voor de restauratie van de Schellemolen wordt door de
externe ontwerper uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de provinciale molens zijn
uitgevoerd. Aan de Sint-Karelsmolen werd vogelwering aangebracht. De restauratiewerken
aan de Koutermolen werden beëindigd. De opdracht voor de restauratie van de Schellemolen
werd aanbesteed en toegewezen. Alle verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

207.437,75

215.218,21

0,00

0,00

331.400,00
0,00

-207.437,75

-215.218,21

-331.400,00

Financiering

Actie: AC000106
Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt het pompgemaal Zuienkerke onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In afwachting van de definitieve toekenning van de restauratiepremie voor de
restauratie van het pompgemaal in Zuienkerke worden voorlopig geen stappen gezet in dit
dossier.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden in 2021 geen werken uitgevoerd aan het pompgemaal Zuienkerke.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

149.180,23
0,00

0,00

0,00

-149.180,23

Financiering
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2021

Actie: AC000107
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door de nieuwe COVID-19-golven werden didactische bezoeken en de
teambuilding opnieuw geannuleerd. Er werden alternatieven gezocht voor online
vergaderingen, vormingsmomenten en teamversterkende activiteiten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.449,17

1.950,00

0,00

0,00

17.750,00
0,00

-1.449,17

-1.950,00

-17.750,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000522
Patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het kader van de realisatie van de beleidsdoelstelling ‘de provincie is een top-attractieve
provincie’, en dan in het bijzonder het ondersteunen van de instandhouding van bouwkundig
erfgoed in West-Vlaanderen, wordt onderzocht welke patrimoniale transacties hiertoe kunnen
bijdragen. Zo wordt onder meer de Markeymolen in Lo-Reninge aan de stad worden verkocht,
en worden gelijkaardige scenario’s afgetoetst voor de Schellemolen, de Karelsmolen en de
Steenakkermolen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het onderzoek naar de mogelijkheden tot overdracht van de Karelsmolen, de
Schellemolen en de Steenakkermolen is lopende. Stad Veurne heeft zich bereid verklaard de
Karelsmolen in eigendom te nemen, maar er moet nog duidelijkheid worden gebracht over de
voorwaarden waaronder dit kan gebeuren.
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2021

Beleidsdoelstelling: BD000002
02. De provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Onze provincie heeft een uitstekend socio-economisch rapport. De West-Vlaamse conjunctuurbarometer
van de NBB vertoont een duidelijk opwaartse beweging, een trend die vastgehouden moet worden. WestVlaanderen is de meest geïndustrialiseerde en sterkste landbouwprovincie in Vlaanderen. Versterking van
de industrie, gedragen door kmo’s, is een basispijler van deze doelstelling. De focus wordt gelegd op de 5
economische speerpuntsectoren. Evidenties zijn de mature clusters rond nieuwe materialen (textiel,
kunststoffen), machinebouw & mechatronica en de voedingsindustrie; gesterkt door een krachtige
landbouwsector. Binnen de landbouw zijn de veehouderij en groententeelt prominent aanwezig. De sector
is intensief, in belangrijke mate exportgericht en staat centraal in een sterk agrobusinesscomplex. Dit biedt
kansen én specifieke uitdagingen voor de provinciale werking. De provincie grenst als enige aan de
Noordzee, die een unieke biotoop vormt voor de toekomstgerichte én duurzame Blauwe/Mariene
Economie, met o.m. on-, near- en offshore energie, alsook voor de visserij(-gemeenschap), waarbij ingezet
wordt op verdere verduurzaming en toekomstbestendiging. In de zorgeconomie wordt de brug gemaakt
tussen de maatschappelijke uitdaging voor betaalbare zorg in de vergrijzende samenleving en de
technologische knowhow van de kmo’s en zorginstellingen. De provincie heeft een performant industrieel
weefsel én een dicht handels- en toeristisch weefsel dat mee de kracht en aantrekkelijkheid van haar
steden en gemeenten uitmaakt, maar kleinschaliger is dan elders in Vlaanderen. Verdere versterking van
deze groep ondernemers is een evidente pijler in een duurzaam economisch model. Verder stimuleren van
de duurzame economische ontwikkeling (PPP) past binnen de provinciale werking. De provincie versterkt
haar economische motoren door gefocuste initiatieven in de landbouw, bedrijfswereld, kleinhandel en het
toerisme. Hierbij is de intersectorale en multidisciplinaire aanpak elementair en uniek voor het provinciaal
beleidsniveau door een gedegen terreinkennis, streekwerking en een uitgebreid (inter)nationaal netwerk.
Vanuit haar terreinkennis, netwerk en de bevoegdheden als ruimtebeheerder, is de provincie dé unieke
partner voor het creëren van ruimte en infrastructuur voor ondernemen. Ze ondersteunt ondernemers tot
duurzaam ondernemen in hun omgeving. Voor de landbouwer is toegankelijkheid tot landbouwgrond een
specifieke uitdaging en is de interactie met de omgeving groot door haar groot ruimtebeslag. De perifere
ligging van de provincie, kmo-gekleurde ondernemerscultuur, familiaal gegroeide landbouwbedrijven en
de snel veranderende context vragen om lokale aanspreekpunten, experten en doorgedreven
kennisontwikkeling. De provincie maakt onderdeel uit van dit essentiële kennisnetwerk. Het versterken van
de kennistransfer, innovatiekracht, het broodnodige arbeidspotentieel en de aandacht voor starters,
vergen vooral veldwerk. Om de krachten niet te versnipperen is een geïntegreerde aanpak nodig waarbij
regionale initiatieven steeds ingebed zijn in een breder provinciaal gezichtsveld. Versnippering tegengaan
betekent een duidelijke inhoudelijke focus: de motoren van ondernemend West-Vlaanderen zijn het
voorwerp van de kerndomeinen waarop ingezet wordt (ruimte en infrastructuur, kennis en innovatie,
menselijk kapitaal en ondernemerschap). De provincie ondersteunt ook andere belangrijke actoren binnen
het duurzaam economisch model (kennisinstellingen, opleidingscentra, sociale partners, lokale
besturen,…) en doet dit vanuit haar rol als regisseur, facilitator en kennispartner.
Indicator: Het globaal aantal ondernemers dat gebruik maakt van het aanbod van de provincie inzake
vorming, advies en diensten mbt ondernemen - Streefwaarde (eind 2025): 70.000
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.068.337,73

32.682.453,49

9.643.465,70

9.709.989,37

31.123.629,39
8.862.308,24

-22.424.872,03

-22.972.464,12

-22.261.321,15

6.819.366,48

7.587.872,60

7.115.124,55

595.558,38

438.992,97

1.962.596,29

-6.223.808,10

-7.148.879,63

-5.152.528,26

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000013
2.01 Organiseren van ruimte en infrastructuur om te ondernemen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Toelichting:

Vanuit haar terreinkennis, netwerk en bevoegdheden als ruimtebeheerder, zet de provincie in op het
creëren van ruimte en infrastructuur om te ondernemen, en dit zowel voor de landbouw in het
buitengebied, voor de visserij, op (boven)lokale bedrijventerreinen, in bedrijfshuisvestingsfaciliteiten
voor starters en groeiers, en in de kernen van onze steden en gemeenten. Hieraan gekoppeld wil de
provincie West-Vlaanderen ook versterkt inzetten op de uitbouw van duurzame logistiek. Naast de
fysieke ruimte vormt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van grond voor de landbouwer, in
het bijzonder voor jonge landbouwers een uitdaging.
Indicator: Jaarlijkse voortgangsrapportering omtrent het aantal sites met infrastructuur voor
ondernemers in (mede-)beheer van de provincie of zijn agentschappen met focus op 20 in 2025 Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Aantal sites met infrastructuur voor ondernemers logistiek en bedrijfshuisvesting: 27, i.c. 7 logistiek
(ILKW, RTW, RTR, ROC Veurne, ROC Diksmuide, LAR, Callicanes), 18 gebouwen voor
startershuisvesting (goed voor 81 ateliers, 89 kantoren en 22 werkplekken) en 2 participaties, m.n.
in de nv BlueBridge Innovatie- en Incubatiecentrum en in de nv Ostend Science Park.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

95.356,67

96.103,53

30.063,53

30.063,53

79.616,13
18.576,13

-65.293,14

-66.040,00

-61.040,00

58.770,40

76.419,18

11.500,00

0,00

0,00

0,00

-58.770,40

-76.419,18

-11.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000108
Investeren in faciliteiten voor ondernemers, starters en specifieke doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het starterscentrum Driebeck te Wingene.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De overeenkomst voor het starterscentrum Driebeck te Wingene werd verder
uitgevoerd en de toelage werd uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00
0,00

-61.000,00

-61.000,00

-61.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000109
Versterkt inzetten op de uitbouw van duurzame logistiek via innovatieve systemen en technieken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Conform de aandeelhoudersovereenkomst wordt de concessievergoeding aan de NV
Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem ingevorderd en wordt er tevens een
werkingstoelage voor de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de concessievergoeding van de NV Internationale Luchthaven
Kortrijk-Wevelgem geïnd. Voor hetzelfde bedrag verleende de Provincie een toelage.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.063,53

30.063,53

18.576,13

30.063,53

30.063,53

18.576,13

0,00

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000110
Ontwikkelen en uitvoeren van visies glastuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd tijdens de vorige legislatuur vooral gebruikt om de personele inzet te duiden
bij de ontwikkeling en de uitvoering van visies glastuinbouw. In deze legislatuur wordt de
provincieraad hierover geïnformeerd via de actie AC000130 (Ondersteunen van projecten
gerelateerd aan de land- en tuinbouw) en (via de samenwerking met Inagro) de actie
AC000143 (Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw). Deze actie is
zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid in de
beleidsrapporten.

Actie: AC000111
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van de startershuizen zullen de nodige herstellingswerken
uitgevoerd worden. De noodzakelijke aanpassingen/ herstellingen worden uitgevoerd om te
voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er waren onderhouds- en herstellingswerken nodig aan het Startershuis te
Brugge. Het automatisch blussysteem van de liftinstallatie werd vervangen. De CV-ketel van
de conciergerie werd hersteld en in het schouwkanaal van de centrale verwarming werd een
nieuwe afvoerbuis geplaatst.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.293,14

5.040,00

0,00

0,00

40,00
0,00

-4.293,14

-5.040,00

-40,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
78

2021

Actie: AC000112
Patrimoniumbeheer startershuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer worden de startershuizen onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. Zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de POM en de Provincie
wordt een toelage voorzien voor het provinciaal aandeel in het project "herinrichting Tolhuis
tot Ondernemerscentrum Brugge".

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De investeringstoelage voor de inrichting van het Ondernemingscentrum in
Brugge werd uitbetaald. De nodige onderhouds- en herstellingswerken aan de Startershuizen
zijn uitgevoerd. In het Tolhuis werd de CV- ketel van de conciergerie vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.770,40

76.419,18

0,00

0,00

11.500,00
0,00

-58.770,40

-76.419,18

-11.500,00

Financiering

Actieplan: AP000014
2.02 Stimuleren van kennisontwikkeling, kennistransfert en innovatie op maat van KMO's en landbouwers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen zet in op acties en projecten die de innovatiekracht van onze WestVlaamse kmo’s en landbouwbedrijven stimuleren en de duurzame ontwikkeling van onze regio
verder ondersteunen. Ze doet dit tenminste in een triple-helix configuratie tussen overheid,
bedrijven en onderzoek. Hiertoe zet de provincie in op de verdere uitbouw van bestaande en nieuwe
kennishubs, zowel op vlak van infrastructuur als werking, met focus op de vijf economische
speerpuntsectoren en de landbouwsector.
Indicator: Aantal onderzoeksgerichte projecten waarin de provincie of zijn agentschappen
participeert - Streefwaarden: 25 (in 2021), 22 (in 2022), 25 (in 2023), 25 (in 2024), en 25 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 108
De POM participeerde in 2021 aan 17 projecten (of 51 indien deelprojecten van een koepelprojecten
meegerekend worden). Enkele voorbeelden van projecten: PROOF, Blue Accelerator, Stoke2gether,
Bumblebee. Inagro participeert in 2021 in 91 extern gefinancierde onderzoeksprojecten of projecten
met een belangrijk onderzoeksluik. De projecten verlopen o.m. via de programma’s van Interreg,
Horizon 2020, Vlaio,…
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.671,00

26.500,00

0,02

0,02

48.500,00
36.000,02

-14.670,98

-26.499,98

-12.499,98

Investeringen
Financiering

Actie: AC000118
Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is bedoeld om in deze legislatuur, wanneer nodig, de nodige middelen te voorzien
voor het patrimoniumbeheer van het kasteel ’t Hooghe. Op vandaag is ze zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie was in 2021 zonder voorwerp.
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Actie: AC000113
Faciliteren van omschakeling naar biologische productie binnen land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naar gelang er ruimte is op de markt, wordt gezocht naar producenten die willen
omschakelen van een gangbare productiemethode naar een biologische. Zij worden voor en
tijdens de omschakeling bijgestaan. De beschikbare marktruimte voor bioproducten wordt
doorlopend gemonitord door een dienstverlener. Is er vraag, dan zoekt deze dienstverlener
bedrijven die willen omschakelen om aan de marktvraag tegemoet te komen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd een opdracht gegund ter opvolging van de marktontwikkelingen en
ondersteuning van eventuele melkveehouders die willen omschakelen naar biolandbouw.
Deze opdracht is meerjarig (tot eind 2024).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

6.500,00

0,00

0,00

28.500,00
0,00

0,00

-6.500,00

-28.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000114
Verbeteren van omgevingsfactoren ter bevordering van de dierengezondheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt projecten die de dierengezondheid bevorderen. Concreet gaat het
om een project dat onderzoek doet naar het spenen van varkens (en manieren om de stress
die dit veroorzaakt bij de dieren te verminderen) en een project rond bedrijfsadvisering
melkvee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.s.m. Dierengezondsheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Inagro werd een nieuw
project uitgewerkt om de dierengezondheid op landbouwbedrijven (specifiek
varkensbedrijven) te verbeteren. Het project 'Bedrijfsadvisering melkvee' loopt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.671,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00
0,00

-9.671,00

-15.000,00

-15.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000115
Ondersteunen van kennistransfer bij aardappelteelt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het proefcentrum voor aardappelteelt (PCA). De Provincie huisvest
een aantal wereldleiders op gebied van aardappelverwerking. Veel van hun grondstoffen
komen uit onze Provincie. Het ondersteunen van deze aardappeltelers gebeurt o.a. door
expertise en praktijkgericht onderzoek via het PCA.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Conform de overeenkomst is de toelage uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000116
Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie dateert vanuit de vorige legislatuur en werd in deze legislatuur vervangen door de
actie AC000147 (Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw). De
provincieraadsleden kunnen van daaruit de nodige opvolging doen. Deze actie is derhalve
zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid in de
beleidsrapporten.

Actie: AC000117
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennisontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het kasteel 't Hooghe in Kortrijk wordt via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld
aan Vives. Eveneens te Kortrijk worden een gebouw en grond aan de campus PIH via erfpacht
ter beschikking gesteld aan Howest.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst (campus PIH Kortrijk) heeft een duur van 99 jaar, en
loopt sinds 1995. Omwille van vertraging van de renovatiewerken aan kasteel 't Hooghe (te
wijten aan de aannemer), werd nog geen nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten. In 2021
werd een overheidsopdracht gegund voor de uitvoering van de resterende restauratiewerken
aan het kasteel. Eind 2021 waren deze werken nog niet voltooid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

36.000,02

0,02

0,02

36.000,02

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000015
2.03 Verhogen van de instroom en retentie van menselijk kapitaal in ondernemingen (profit en social profit)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bedrijven hebben nood aan gemotiveerde en bekwame medewerkers die zich snel kunnen
aanpassen aan nieuwe technologieën en aan nieuwe marktsituaties. Een specifieke uitdaging
vormen ook de groep van starters en overnemers en de instroom van jongeren. West-Vlaanderen
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2021

kampt daarenboven met een groot tekort aan technisch en technologisch geschoolde werknemers.
De provincie wil ondernemingen ondersteunen in hun zoektocht naar en het behouden van
competente en gemotiveerde medewerkers (werkbaar werk) door in te zetten op het bevorderen
van gekwalificeerde uitstroom, het verhogen van de instroom naar technische jobs en door het
ontwikkelen van een toekomstgericht opleidingsaanbod. Complementair zetten we in op de
duurzame tewerkstelling van kansengroepen en hebben we oog voor de drempels die de toeleiding
naar de arbeidsmarkt bemoeilijken.
Indicator: Jaarlijkse voortgangrapportering over de realisatie van één geïntegreerd opleidingsplan
voor West-Vlaanderen - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in
2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Het opleidingsplan voor West-Vlaanderen bevat o.m. de versterking van de opleidingsinfrastructuur
in West-Vlaanderen, de inzet vanuit het Westhoekpunt op nieuwe projecten rond levenslang leren
en een brede mobilisatiecampagne levenslang leren via het Provinciaal Partnerschap Levenslang
Leren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.227.967,69

2.454.914,89

29.479,57

25.126,53

2.607.209,41
25.062,07

-2.198.488,12

-2.429.788,36

-2.582.147,34

500.000,00

500.000,00

505.000,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

-500.000,00

-505.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000119
Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de behoeften van de lokale economie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt Syntra West zowel qua werking als voor investeringen in nieuwe
infrastructuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de afgesloten subsidieovereenkomst 20202025 tussen de Provincie en Syntra West vzw, de overeenkomst betreffende de financiële
engagementen voor de investeringswerken tussen de Provincie en Syntra West vzw, en de
financiering en waarborg van het lange termijnkrediet aan Syntra West vzw goedgekeurd in
de provincieraad van 23 april 2020.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

752.940,28

752.940,28

0,00

0,00

883.350,53
0,00

-752.940,28

-752.940,28

-883.350,53

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

-500.000,00

-500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000120
Ontwikkelen van initiatieven voor ondernemerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de ontwikkeling van initiatieven voor ondernemerschap zijn overeenkomsten met de
Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw (Junior Techniekacademies) en VLAJO afgesloten. De
Provincie ondersteunt ook initiatieven zoals de Trends Gazellen. Dit verloopt via een
samenwerkingsovereenkomst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie en VLAJO (Vlaamse
Jonge Ondernemingen) West-Vlaanderen zoals goedgekeurd door de provincieraad op 23
april 2020 werd - met respect voor de COVID-19-maatregelen - verder uitgevoerd. De
overeenkomst voor de Junior Techniekacademies werd verder uitgevoerd en de toelage werd
uitbetaald. Trends Gazellen West-Vlaanderen vond plaats op 24 maart 2021. Het Gouden Mes
2021 vond plaats op 27 september 2021. In 2021 werd van 28 juni tot 4 juli de 4de editie van
de Week van de Markt georganiseerd i.s.m. de West-Vlaamse gemeenten, de Onafhankelijke
Orde van West-Vlaamse Marktkramers (OOWVM) en OC West. Hieraan namen 49 gemeenten
van de 52 gemeenten die een wekelijkse markt hebben deel. Er werden 3 in house opdrachten
(het promoten van ondernemerschap, het verder uitbouwen van een succesvolle
technologiecluster in West-Vlaanderen en het promoten van STEM-onderwijs) aan de POM
West-Vlaanderen gegund en uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

125.387,61

218.071,00

59,63

64,46

227.550,00
0,00

-125.327,98

-218.006,54

-227.550,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000121
Faciliteren van starters, overnemers en jongeren in de landbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Starters in de landbouw moeten een aantal barrières overwinnen. Om hen daarbij te helpen
wil de Provincie samen met partners extra aandacht besteden aan deze doelgroep.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind 2020 werd de primaire stakeholderrondgang gefinaliseerd en werden de
resultaten verwerkt in een syntheserapport. Verschillende potentiële pistes werden
aangegeven. In 2022 wordt nagegaan welke pistes beantwoorden aan de vooropgestelde
beleidsdoelstelling.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00

0,00

-20.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000122
Ondersteunen van land- en tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Landbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden ondersteunen gebeurt d.m.v. van toelagen
aan o.a. "Boeren op een kruispunt", "Werkers" en een aantal projecten. Zo kunnen
landbouwers met zware financiële of familiale problemen terecht bij "Boeren op een
kruispunt" die hen verder begeleidt of doorverwijst. Landbouwers die omwille van sociale
redenen plots geconfronteerd worden met een zwaar arbeidstekort op hun bedrijf kunnen
gebruik maken van "Werkers" om tijdelijke ondersteuning op het bedrijf aan te vragen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Wat betreft de samenwerkingsovereenkomst 'bescherming tegen mestgassen' is
er wegens COVID-19 slechts 1 opleiding doorgegaan. De overeenkomst verliep eind 2021 en
wordt vervangen door een gunning (voor de opleiding) en nieuwe overeenkomsten met de
hulpverleningszones. De toelagen voor 'Boeren op een Kruispunt', en 'Werkers Agrobedrijfshulp' werden uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

73.536,51

83.100,00

0,00

0,00

98.100,00
0,00

-73.536,51

-83.100,00

-98.100,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000123
Onderwijsflankerende initiatieven ifv gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting arbeidsmarkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit flankerend onderwijsbeleid wordt ingezet op 3 prioritaire doelstellingen: het
bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, het versterken link onderwijs – arbeidsmarkt en
het inzetten op innovatie. Alle provinciale initiatieven naar het lager, secundair en
volwasseneneducatie sluiten bij deze doelstellingen aan. Als inrichtende macht voor PTI biedt
de Provincie ondersteuning op beheersmatig vlak (financieel, infrastructuur, dossiervorming,
...)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. de subsidiereglementen voor projecten flankerend onderwijs werden 27
projecten ingediend waarvan 12 financieel ondersteund worden. De lopende projecten
werden opgevolgd. De werking brugfiguren werd i.s.m. Saamo verder uitgebouwd. 4
intervisiegroepen zijn opgestart, er werd vorming aangeboden over anderstaligheid en
verbindend communiceren en een webinar georganiseerd. Binnen het beleid rond
gekwalificeerde uitstroom intensifieerde de Provincie de samenwerking met het Netwerk
Samen Tegen Schooluitval en participeert ze aan het project Upgrade. Onder het thema STEM
rolde Technoboost het STEM-pakket 'Escape from your school' verder uit met een digitaal
event in mei als sluitstuk. I.s.m. het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) werden STEMworkshops opgezet, een West-Vlaams STEM-platform opgericht met alle betrokken actoren
en de website steminwest.vlaanderen gelanceerd. Door de ondersteuning van Provincie, VOKA
en het RTC ontvingen vier West-Vlaamse scholen het Europees STEM-label. I.k.v. het 1e
Festival van de Toekomst Agrotopia werd i.s.m. VIVES en Howest een workshop en educatieve
dag georganiseerd die inspeelt op de toekomst in de landbouw met het verticaal tuinieren en
programmeren als thema's. Klasbakken zette verder in op de nieuwsbrief en realiseerde in
februari een online event met als gastspreker de Vlaamse kinderrechtencommissaris en
workshops. Er werd een Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen opgericht met
als doel promotie, communicatie, afstemming en ondersteuning. Het Provinciaal
Overlegforum Duaal Leren volbracht de decretale opdracht in het inhoudelijk en
administratief afstemmen en opvolgen van de 139 aanvragen nieuwe opleidingen voor het
schooljaar 2022-23. Binnen het project Klasziekaal werden een vorming rond ambtsgeheim
georganiseerd en infosessies gegeven voor scholen en kandidaat-leerkrachten rond tijdelijk
onderwijs aan huis. Er werd ook werk gemaakt van een charter met de ziekenhuizen. Het PTI
werd vanuit de inrichtende macht ondersteund op vlak van financiën, infrastructuur,
personeel en dossiervorming. I.k.v. het Strategisch Plan Geletterdheid vonden twee
activiteiten plaats: een webinar rond digitale geletterdheid en e-inclusie in het kader van
relanceplannen, en een studiedag rond taalondersteuning in het leerplichtonderwijs met extra
aandacht voor (ex-)OKAN-leerlingen. Het Centrum voor Taal en Onderwijs voerde in opdracht
onderzoek uit naar geletterdheidspraktijken in West-Vlaanderen. Nog binnen het Plan
Geletterdheid en naar aanleiding van de relanceplannen van de Vlaamse overheid ‘Vlaamse
veerkracht’ werd een werkgroep opgericht ‘e-inclusie en lokale besturen in West-Vlaanderen’,
met als doel de lokale besturen en organisaties te ondersteunen in initiatieven mogelijk
gemaakt door deze relancemiddelen. I.s.m. de Koning Boudewijnstichting werden 66 scholen
ondersteund voor de optimalisering van de digitale expertise en hun infrastructuur. Binnen
ditzelfde kader werden door het Huis van het Leren Open Leerhuizen opgestart in Brugge,
Kortrijk, Roeselare en Ieper. Het startschot werd gegeven van het West-Vlaams Partnerschap
Levenslang Leren, een initiatief van de Provincie en de POM, TUA West en het Huis van het
Leren. De doelstelling is om van onze provincie dé lerende provincie te maken. De Provincie
ondersteunt het volwassenenonderwijs in de opmaak van de regioscan i.f.v. Edusprong. 2021
was zeker ook voor het onderwijs omwille van Covid-19 geen evident jaar, waardoor de
Provincie rekening houdend met de prioriteiten ook vele initiatieven heeft uitgesteld of
geheroriënteerd.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.231.425,50

1.327.807,51

0,00

0,00

1.313.084,28
0,00

-1.231.425,50

-1.327.807,51

-1.313.084,28

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000124
Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met de ontwikkeling van een beeldwoordenboek in de vorm van een app wordt vakjargon
verduidelijkt voor laagopgeleide anderstaligen. Het systeem maakt invoer van extra talen en
sectoren mogelijk.-

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vertaalapp FACT, onderdeel van het Interregproject AB Réfugiés-Emploi,
werd begin 2021 verder uitgewerkt voor de schoonmaaksector; de metaalsector werd
uitgebreid met technische termen. De vertaalde trefwoorden werden door native speakers
ingelezen in de studio en daarna opgeknipt en hernoemd als individuele bestanden. Er werden
afbeeldingen gezocht. Alle data werden ingevoerd in de backend en eind mei gepubliceerd op
het testplatform. In de loop van de zomer werden de nieuwe data uitgebreid getest met
anderstaligen. De nieuwe module werd op 16 oktober gelanceerd via een persbericht. Dit
werd goed opgepikt door de pers: zowel Radio 2, VRT-Taal als de Krant van West-Vlaanderen
besteedden er aandacht aan. Ondertussen werden er verder nieuwe data ontwikkeld. Alle
woorden uit de tuinbouw, metallurgie en schoonmaak werden vertaald naar het Somalisch en
het Spaans en er werden audio-opnames gemaakt voor beide talen. De uitwerking van
woordenlijsten voor nieuwe sectoren werd opgestart: ‘restaurant’ en ‘verpakking van
voeding’. De Nederlandse termen werden op 21 december ingelezen en zijn klaar voor invoer.
Voor de andere 9 talen van de FACT werden er in het najaar vertaalopdrachten gegund aan
verschillende vertaalbureaus. Er werden illustraties gezocht bij de trefwoorden. Ook technisch
werd de app verder verfijnd: er werden aanpassingen gedaan aan de software zodat het
downloadproces ook in de toekomst (als er nog nieuwe data bijkomen) vlot blijft verlopen. Op
vraag van de gebruikers werd de oefenmodule geoptimaliseerd. De Provincie zette in op
verdere bekendmaking van FACT. Er gebeurde een mailing naar de Centra voor
Volwassenenonderwijs en naar de Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. In de lente waren
er infosessies i.s.m. TRAVI en/of Le Forem/Pôle d’Emploi en VDAB. Hiermee werden ruim 800
mensen met een sleutelrol in het toeleiden van anderstaligen naar de arbeidsmarkt bereikt.
De app werd op 12 oktober voorgesteld in Arras tijdens een evenement van het
Interregproject AB Réfugiés-Social. Op 25 oktober werd de schoonmaakmodule gepresenteerd
op vraag van het OCMW Gent voor hun medewerkers. Op de Provinciale studiedag van de
sectie Onderwijs rond anderstaligheid op 27 oktober was er een stand over de FACT op de
minibeurs. Ook tijdens het evenement van West4Work op 4 november was er een infostand
over de FACT en de tool werd er ook voorgesteld tijdens een workshop. Er werd eind oktober
een nieuwe folder gedrukt in een oplage van 20.000 exemplaren en Quindo maakte 3
sectorspecifieke instructiefilmpjes. Eind december liep er eveneens een digitale
promotiecampagne die zich richtte tot de begeleiders en leerkrachten van anderstaligen en
firma’s actief binnen de tuinbouw, schoonmaak en metallurgie. De effecten van deze acties
zijn duidelijk zichtbaar in de gebruikersstatistieken. De app werd ondertussen meer dan
13.000 keer gedownload. Het project AB Réfugiés-Emploi werd genomineerd voor de
Regiostars Awards, een wedstrijd voor inspirerende projecten die door de EU gefinancierd
worden. Met VDAB werden gesprekken opgestart over de toekomst van de FACT-app na
afloop van het Interregproject.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

37.943,32

57.996,10

29.419,94

25.062,07

50.124,60
25.062,07

-8.523,38

-32.934,03

-25.062,53

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000125
Werktoeleiding "Arbeid en Migratie"
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt en faciliteert initiatieven voor arbeidsmarkttoeleiding van mensen
met een migratie-achtergrond met en van derden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor de ontwikkeling van de FACT (First Aid communication Tool) worden er omwille van het specifieke belang voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt- telkens ook data
aangemaakt in het Pools en Roemeens. Deze data (zowel vertalingen als audiofragmenten)
worden opgeleverd buiten het project AB Réfugié-Emploi zoals omschreven in actie 124. De
website Vamos Vacaturos werd verder onderhouden. Via dit kanaal werden nog interessante
contacten gelegd voor FACT. Er werd onderzocht hoe de website Vreemde Vragen op te
schalen naar Vlaams niveau. Belangrijkste partners in dit onderzoek zijn het Agentschap
Integratie en Inburgering en VDAB. Tijdens de netwerkdag Word Wereldburger werd een
workshop rond arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een migratie-achtergrond
georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.734,47

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00
0,00

-6.734,47

-15.000,00

-15.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000016
2.04 Stimuleren van ondernemingszin en versterken van het ondernemerschap in elke fase van de onderneming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

West-Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk ondernemerschap vanuit veelal
familiaal gegroeide kmo’s en op de (familiale) landbouwbedrijven. Het heeft onze provincie
economisch op de kaart gezet. Het (pre-) starters- , ondernemers- en landbouwlandschap verandert
echter snel. Ondernemers worden geconfronteerd met nieuwe technologieën, nieuwe trends,
nieuwe uitdagingen, strengere milieu-eisen, de globalisering van de markten …Om onze
ondernemers te ondersteunen zet de provincie in op allerlei vormen van coaching, begeleiding en
vorming. Daarnaast wordt via concrete acties en projecten verder gewerkt aan het creëren van een
ondernemende cultuur en het aanscherpen van de ondernemingszin bij diverse doelgroepen.
Indicator: Aantal diensten dat door de provincie West-Vlaanderen of zijn agentschappen wordt
georganiseerd en gefaciliteerd voor de ondernemers, gericht op het versterken van
ondernemerschap en ondernemingszin - Streefwaarden: 15 (in 2021), 15 (in 2022), 15 (in 2023), 15
(in 2024), en 15 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 52
Vanuit de POM werden 36 diensten georganiseerd i.k.v. detailhandel, Business Transformatiion,
Start&Go, internationalisering of FvT-werking. Vanuit Inagro werden, specifiek op
ondernemingschap, 16 diensten georganiseerd (bedrijfsintegratie en landschapskwaliteit,
landbouwverbreding, duurzaam ondernemen, innovatie, bedrijfsbegeleiding, hoogtechnologische
glastuinbouw en stadstuinbouw, bio-economie en circulaire economie).
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

370.466,00

415.760,28

2.600,00

0,00

832.541,88
0,00

-367.866,00

-415.760,28

-832.541,88

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000126
Versterken van lokale productie en consumptie van voeding via afstemming vraag en aanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert de werking en volgt de acties van 100 % West-Vlaams op (promotie
van de streek- en hoeveproducten in West-Vlaanderen en ondersteunen van de streek- en
hoeveproducenten).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor 100% West-Vlaams werd het jaarplan voor 2021 vastgelegd en werden de
acties conform dit jaarplan uitgevoerd. Van 15 mei - 23 mei 2021 werd de 'Week van de Korte
Keten' georganiseerd. Tijdens de actieweek vonden in West-Vlaanderen een 50-tal activiteiten
en acties plaats bij lokale verkooppunten van 100% West-Vlaams hoeve- en streekproducten
zoals hoevepicknicks, rondleidingen, boerenmarkten, fietszoektochten,... Er kon ook heel wat
gefietst en gewandeld worden langs routes met picknickadresjes en stopplaatsen langs
hoeveproducenten, West-Vlaamse brouwerijen,... Samen met Westtoer ontwikkelde de
Provincie dit jaar twee nieuwe korte keten-fietsroutes in de regio’s Diksmuide en Kortrijk-Zuid.
Binnen het Coronaherstelplan werden gesprekken gevoerd met AVBS (beroepsvereniging voor
de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening) om de afzet van sierteeltproducten te bevorderen.
Dit project zal in 2022 verder uitgewerkt worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

176.199,90

178.500,00

0,00

0,00

162.000,00
0,00

-176.199,90

-178.500,00

-162.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000127
Stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie stimuleert samenwerking binnen de land- en tuinbouw via o.a. het reglement
coöperaties. Het reglement wil een aantal zaken ondersteunen: zich als coöperatie beter in de
markt zetten, een grotere betrokkenheid bij de leden bereiken, coaching van het bestuur,
uitbreiden van het ledenaantal.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen het reglement Coöperaties werd 1 project goedgekeurd. Verder werden
de toelagen horende onder deze actie allen uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

64.214,35

76.751,85

0,00

0,00

195.705,00
0,00

-64.214,35

-76.751,85

-195.705,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000128
Versterken van managementcapaciteiten bij land- en tuinbouwers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Land- en tuinbouwbedrijven worden steeds professioneler. De ondernemers die deze bedrijven
leiden hebben een steeds hoger opleidingsniveau. Om dit te ondersteunen wil de Provincie
samen met partners extra aandacht besteden aan dit thema.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt verder uitgewerkt in de loop van 2022. Zie ook actie 121.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00
0,00

0,00

0,00

-14.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000129
Faciliteren van verbredingsactiviteiten binnen de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verbredingsactiviteiten binnen de land- en tuinbouw worden ondersteunt via het reglement
voor kinderboerderijen en via de samenwerking met het Steunpunt Groene Zorg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelage i.k.v. de subsidieovereenkomst met het Steunpunt Groene Zorg werd
uitbetaald. Verder kregen 6 kinderboerderijen een toelage i.k.v. het provinciaal reglement
kinderboerderijen in West-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

72.633,79

72.633,80

0,00

0,00

72.633,80
0,00

-72.633,79

-72.633,80

-72.633,80

Investeringen
Financiering

Actie: AC000130
Ondersteunen van projecten gerelateerd aan de land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt diverse projecten in en voor de land- en tuinbouw. Deze actie
voorziet in de mogelijkheid om toekomstige kleinere projecten ten voordele van land- en
tuinbouw te financieren of om van hieruit middelen te herverdelen naar andere acties en
ramingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Hieronder vallen o.a. de acties die specifiek voor het Coronaherstelpan (CHP)
ontwikkeld werden. Voor details wordt doorverwezen naar de rapportering omtrent het CHP.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.107,96

22.559,74

2.600,00

0,00

272.888,19
0,00

-8.507,96

-22.559,74

-272.888,19

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000131
Ontwikkelen en uitvoeren van het actieplan varkenshouderij in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ieder jaar organiseert de Provincie samen met heel wat partners een evenement rond de
varkenshouderij om de sector veerkrachtig en duurzaam te laten evolueren. Dit gebeurt ter
uitvoering van het actieplan varkenshouderij in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van de opmars van COVID-19 in het najaar van 2021 werd de
varkensacademie geannuleerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00

0,00

-20.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000132
Begeleiden van ondernemers ifv duurzaam ondernemen, integratie van SDGs in bedrijfsvisie en -acties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De land- en tuinbouwsector heeft steeds meer aandacht voor maatschappelijke uitdagingen.
De Provincie ondersteunt een aantal initiatieven hiertoe (o.a. rond mestverwerking).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen worden opgevolgd. (1) Het lidmaatschap bij VCM (Vlaams
Coördinatiecentrum Mestverwerking): deze vzw fungeert als netwerkorganisatie,
kenniscentrum en overlegplatform voor alle Vlaamse ketenpartners die betrokken zijn bij
mestbe-/verwerking en de valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest. (2) Een
projecttoelage voor het project ALG-AD van UGent: in dit project wordt onderzocht om
nutriëntoverschotten om te zetten naar veevoedereiwitten, door organisch-biologisch afval en
mest via biovergisting te verwerken tot biogas en digestaat en vervolgens de nutriënten in dit
digestaat te benutten voor productie van eiwitrijke algenbiomassa. (3) Een projecttoelage
voor het project Nitroman aan VCM: Nitroman zet in op de verwerking van de vloeibare
(dunne) fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.310,00

65.314,89

0,00

0,00

95.314,89
0,00

-46.310,00

-65.314,89

-95.314,89

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000017
2.05 Bijdragen tot kwalitatief secundair onderwijs in West-Vlaanderen (PTI)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk is een school die kwaliteitsvolle opleidingen in
een moderne infrastructuur aanbiedt. Op de beide campussen spelen de opleidingen in op de noden
van de arbeidsmarkt. Het gaat zowel om opleidingen die rechtstreeks toeleiden tot deze
arbeidsmarkt als opleidingen die een goeie basis vormen voor verder studies. De campus Techniek
en Design biedt diverse richtingen aan binnen de studiegebieden Elektriciteit, Mechanica en Textiel,
terwijl de campus Wetenschap en Groen zich toelegt op de richtingen binnen de domeinen
Wetenschappen, Biotechniek, Groendecoratie en Plan, Dier en Milieu.
Indicator: Jaarlijkse voortgangsrapportering over het uitwerken en realiseren van een nieuw
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2021

Technicum op de campus Techniek en Design - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1
(in 2024), en 1 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
In 2021 werden alle mijlpalen behaald om in 2022 te kunnen starten met de bouw van het
Technicum, de renovatie van de textielhal en de reconversie van het campuserf. In mei 2021 werd de
architectuuropdracht voor het bouwprogramma gegund. Daaropvolgend werd met het
ontwerpteam in een recordtempo een voorontwerp uitgewerkt met veel aandacht voor duurzaam
en circulair bouwen, ontharding en vergroening, buffering en recuperatie van hemelwater en
uiteraard het welbevinden van leerkrachten en leerlingen. Eind november 2021 werd de
omgevingsaanvraag ingediend.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.121.947,69

9.345.009,31

8.759.681,51

9.433.018,55

9.506.445,26

8.662.245,02

311.070,86

161.435,95

-97.436,49

1.186.343,39

1.544.108,15

3.012.643,50

595.558,38

333.992,97

1.962.596,29

-590.785,01

-1.210.115,18

-1.050.047,21

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000133
Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheer en de opvolging personeelskosten, zijnde loon, vakantiegeld, nascholing,
verplaatsingsvergoedingen, woon-werkverkeer.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De personeelsadministratie en -verloning werden adequaat uitgevoerd. De
nascholingskosten bleven in vergelijking tot andere jaren beperkt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.791.992,54

8.038.295,42

7.283.203,60

7.861.995,15

8.021.789,76

7.266.003,60

70.002,61

-16.505,66

-17.200,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000134
Organiseren van de algemene werking van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De organisatie van onderwijs brengt diverse beheerskosten met zich mee. Dit betreft het
onderhoud van installaties en infrastructuur, schooladministratie, voeren van promotie,
aankoop van brandstoffen, schoonmaak,… alsook de organisatie van het schoolrestaurant.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-pandemie bleef sterk de algemene werking van het PTI
beïnvloeden. Er werd op basis van de risicoanalyse beslist om het halve dag lesregime in 2e en
3e graad aan te houden tot einde schooljaar 2020-2021. In het 1e semester van het schooljaar
2021-2022 werd het reguliere regime opnieuw toegepast. De werving van nieuwe leerlingen
verliep opnieuw grotendeels digitaal (ik-word-pti.be en een online infoavond) in combinatie
met schoolbezoeken op afspraak. Op beide campussen werden nieuwbouw- en
verbouwingsprojecten concreet opgestart (technicum op de campus Techniek & Design en
uitbreiding blok C op de campus Wetenschap & Groen) .
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

287.981,14

362.156,98

478.361,00

1.104.441,84

1.082.650,71

901.841,42

816.460,70

720.493,73

423.480,42

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

80.659,91

32.546,97

0,00

80.659,91

32.546,97

0,00

Financiering
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2021

Actie: AC000135
Organiseren van de opleidingen van het PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het PTI (Provinciaal Technisch Instituut) biedt kwalitatief en innovatief secundair onderwijs
aan op de campussen Wetenschap & Groen en Techniek & Design.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Gedurende maart 2021 vond een ondersteunend inspectiebezoek plaats in het
PTI Kortrijk. De bevindingen van dit onderzoek zijn dat het PTI zeer sterk tegemoet komt aan
de verwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit "innovatieve en lerende
organisatiecultuur". De school initieert veranderingen, is mee met de technologieën van de
verschillende sectoren en een innovatieve schoolcultuur wordt gestimuleerd. Ook "de
cyclische, systematische en betrouwbare evaluatie van de eigen werking" binnen het PTI werd
goed bevonden. De argumentatie hierbij was dat de school op basis van vaststellingen de
inhoud en de methode voor de eigen kwaliteitszorg bepaalt, hier diverse relevante bronnen
voor gebruikt en er belanghebbenden bij betrekt. Als laatste werd er beoordeeld op "de
borging en ontwikkeling van de kwaliteit onderwijsleerpraktijk". Hierover zei men dat het PTI
processen bijstuurt waar nodig, rekening houdt met veranderende contexten, zich
positioneert ten opzichte van vergelijkbare anderen en ook rekening houdt met externe
evaluaties. Bij de laatste 2 verwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit
waarop werd geëvalueerd, werden eveneens groeikansen geformuleerd. Een voorbeeld van
een groeikans is dat de school verdere stappen kan zetten in de groei naar een
kwaliteitscultuur waaraan alle teamleden en de school als organisatie een constructieve
bijdrage leveren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

385.455,08

419.739,98

534.360,00

449.752,82

384.500,00

484.500,00

64.297,74

-35.239,98

-49.860,00

214.757,11

255.945,30

305.480,00

301.446,00

301.446,00

0,00

86.688,89

45.500,70

-305.480,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000136
Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics (Interreg FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Aquaponics is een specifieke techniek voor landbouwproductie dat aquacultuur (kweken van
vissen en in het water levende organismen) combineert met hydrocultuur (kweken van
groenten in een oplossing van voedingsstoffen). Het PTI werkt samen met Vlaamse, Waalse
en Franse partners aan het Interreg project Smart Aquaponics. In het project zullen drie
digitale tools worden ontwikkeld die via een toepassing beschikbaar zijn (smartphone en PC).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Wegens de COVID-19-maatregelen was het voor de partners binnen SmartAquaponics niet evident om elkaar fysiek te ontmoeten in 2021. Daarom werden maandelijks
vergaderingen ingelast opdat de vorderingen binnen elk werkpakket kon opgevolgd worden.
Het PTI, deel uitmakende van werkpakket vijf, kon op haar eigen tempo haar verplichtingen
ten opzichte van dit project bewerkstelligen. D.m.v. tweewekelijkse vergaderingen kon de
vooruitgang van elke partner binnen dit werkpakket opgevolgd worden. Wegens
personeelsproblemen bij één van de partners liep de uitwerking van de cursus, welke dient
aan te sluiten bij de te ontwikkelen app, aanzienlijke vertraging op. Daarnaast kon de Smartapp, het aan te leveren projectresultaat, in 2021 nog niet gerealiseerd worden door
vertragingen binnen andere werkpakketten. Door het aanvragen van een projectverlenging
t.e.m. 30 juni 2022 hopen de projectpartners de doelstellingen van het project alsnog
bereiken. Naast de activiteiten die online plaatsvonden konden in het najaar van 2021 enkele
transnationale evenementen doorgaan. Zo werd op 22 september 2021 een evenement
georganiseerd op het domein van PCG waar het PTI aan deelnam, waarna eveneens op
woensdag 13 oktober 2021 een bezoek aan de aquaponics-installatie van de campus W&G
kon plaatsvinden. Er vond ook een transnationaal evenement plaats in Boulogne-sur-Mer op
28 oktober 2021 waar het PTI actief aan meewerkte maar ter plaatse niet aanwezig was.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60,02

60,02

0,00

6.268,63

7.604,79

0,00

6.208,61

7.544,77

0,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000137
Uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt een studie uitgevoerd van de wegen en het rioolstelsel op de site van Wetenschap &
Groen om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de noodzakelijke aanpassingen. Op basis
van de studie zal de prioriteiten voor uitvoeren van werken bepaald worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De omgevingsvergunning voor het totaalontwerp voor de bouw van het
Technicum en de herinrichting van de site is ingediend. Het uitwerken van het
rioleringsontwerp voor de site campus Wetenschap & Groen (Tuinbouwschool) loopt
vertraging op wegens problemen met het studiebureau. De gunning wordt nu voorzien eind
2023.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.543,59

87.577,02

0,00

0,00

11.750,00
0,00

-23.543,59

-87.577,02

-11.750,00

Financiering
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2021

Actie: AC000138
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor secundair onderwijs
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het PTI omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van de
gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor de gebouwen op
beide campussen van het Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk werden uitgevoerd. Alle
lopende contracten en de nutsverbruiken werden opgevolgd. Op de campus Techniek &
Design waren diverse ingrepen nodig aan de HVAC installatie. Defecte inbraakdetectoren
werden vervangen. Op de campus Wetenschap & Groen waren er ook diverse ingrepen aan de
HVAC installatie en de waterleiding.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

654.242,13

511.371,00

10.560,11

9.900,00

452.371,00
9.900,00

-643.682,02

-501.471,00

-442.471,00

27.204,22

30.800,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-27.204,22

-30.800,00

-40.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000139
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Techniek & Design
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de campus Techniek & Design van het PTI onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Het gebouwbeheerssysteem dat instaat voor de sturing van de
technische installatie zal worden gemoderniseerd. In het klassenblok wordt de bestaande lift
vervangen en de inbraakdeteectie vernieuwd. In de sporthal worden verschillende lokalen
aangepakt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het PTI campus Techniek en Design werden uitgevoerd.
In het klassenblok werd de lift vernieuwd evenals de omroep- en belinstallatie. De externe
ontwerper voor de oprichting van het Technicum werd aangesteld. Alle verschuldigde
erelonen werden betaald. In de aanloop naar de oprichting van het Technicum werd het
economaat en de serverruimte verhuisd. De sportvloer in de sporthal van de school werd
gereinigd en de belijning werd herschilderd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

289.230,52

301.357,22

0,00

0,00

317.516,00
0,00

-289.230,52

-301.357,22

-317.516,00

Financiering
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2021

Actie: AC000140
Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - Campus Wetenschap & Groen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de campus Wetenschap & Groen van het PTI onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. De hoeve Walle wordt gerenoveerd. Blok C op de campus wordt
uitgebreid. Daarenboven worden er diverse ingrepen voorzien voor het efficiënt beheren en
verduurzamen van de site. Noodzakelijke ingrepen aan de conciërgewoning zijn tevens
voorzien om te voldoen aan wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande werken in het PTI campus Wetenschap & Groen werden
uitgevoerd. Zo werd de brandcentrale in het C-blok vernieuwd. De aannemer voor de
uitbreiding van het blok C werd toegewezen en de werken werden aangevat. Alle
verschuldigde erelonen werden uitbetaald. Het dak van de conciergerie werd gerenoveerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

631.607,95

868.428,61

2.337.897,50

213.452,47

0,00

1.962.596,29

-418.155,48

-868.428,61

-375.301,21

Financiering

Actie: AC000141
Patrimoniumbeheer i.f.v. masterplan PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt gewerkt aan de realisatie van het Technicum. Een externe
ontwerper wordt aangesteld voor het ontwerpen en begeleiden ervan.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze werken worden benomen onder de actie AC000139.
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2021

Actie: AC000533
Uitvoeren van het Erasmusproject KA229 IMPACT - Projectcode: 2020-1-FR01-KA229-080524_2
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Zes partnerscholen uit Vlaanderen en Frankrijk werken samen aan het project IMPACT.
Algemene, technische en beroepsgerichte opleidingen werken samen om
klimaatsveranderingen te identificeren en na te gaan welke impact deze zullen hebben op hun
persoon en professionele loopbaan. Er zullen verschillende schooluitwisselingen georganiseerd
worden gedurende 2 jaar. de leerlingen zullen in contact staan met elkaar via een educatief
spel die de transversale onderwerpen aan elkaar koppelt. Via Etwinning zullen de klassen in
staat zijn om hun resultaten met elkaar te delen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Gedurende de eerste twee kwartalen van 2021 konden geen uitwisselingen
plaatsvinden tussen de verschillende partnerscholen. Wel werd het contact tussen de
projectcoördinatoren steeds onderhouden d.m.v. virtuele vergaderingen. Om de leerlingen
alsnog te betrekken in het project werden in deze periode twee activiteiten op poten gezet,
zijnde het voorstellen van de school d.m.v. een introductievideo enerzijds en het ontwerpen
van een projectlogo anderzijds. Wegens de versoepelingen die de overheid aankondigde in
september 2021 kwam dit Erasmusproject in een versneld tempo op gang. Zo kon een
driedaagse kick-off meeting georganiseerd worden in het PTI voor de projectcoördinatoren.
Deze eerste startvergadering vond plaats van 15 t.e.m. 17 september 2021 en had als
doelstelling om de praktische aspecten van de nakende mobiliteiten met leerlingen te
bespreken. Gezien in het eerste jaar van het project geen uitwisselingen met leerlingen kon
plaatsvinden dienden de geplande activiteiten op een sneltempo geregeld te worden. Zo werd
beslist om een eerste mobiliteit met leerlingen te laten doorgaan in Hoymille (Frankrijk) van
19 t.e.m. 21 oktober 2021. Ondanks de problemen met de verblijfplaats kan teruggeblikt
worden op een geslaagde mobiliteit voor de leerlingen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.216,78

13.385,91

0,00

0,00

11.385,91
0,00

-2.216,78

-13.385,91

-11.385,91

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000018
2.06 Creëren van nodige randvoorwaarden voor economisch en landbouwbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bouwen aan een ondernemende provincie, gestoeld op de principes van duurzame economische
ontwikkeling, vraagt een actieve betrokkenheid van diensten en verzelfstandigde agentschappen,
met in eerste instantie de POM West-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), Inagro
en TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor Economische Transformatie in WestVlaanderen).
Indicator: Aantal op te volgen beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met Inagro, POM en TUA
West - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3 (in 2024), en 3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3
De opvolging van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met Inagro, POM en TUA West
verliep correct.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.237.928,68

20.344.165,48

148.304,03

148.354,03

18.796.080,46
120.425,00

-20.089.624,65

-20.195.811,45

-18.675.655,46

5.074.252,69

5.467.345,27

3.585.981,05

0,00

105.000,00

0,00

-5.074.252,69

-5.362.345,27

-3.585.981,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000142
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met POM West-Vlaanderen: naast de
betoelaging via de beheersovereenkomst (die resulteert in de jaardotatie), zijn diverse
investeringstoelagen voorzien. Een aantal topics worden verder uitgewerkt met de POM, nl.
cofinanciering autonoom varen, Food Valley, logistieke ontwikkelingen inland terminals
(RTW), investeringstoelage voor Westhoek Impulsplan, duaal leren, Westhoek Impulsplan
(Westmobiel), River Terminal Roeselare en Wielsbeke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de beheersovereenkomst tussen de
provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de
provincieraad op 26 november 2019. Meer gedetailleerde informatie over de acties kan
vernomen worden via de doelstellingenrealisatie van POM West-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.097.609,46

10.177.609,46

0,00

0,00

10.661.663,13
0,00

-10.097.609,46

-10.177.609,46

-10.661.663,13

1.096.000,00

1.427.650,00

2.928.900,00

0,00

0,00

0,00

-1.096.000,00

-1.427.650,00

-2.928.900,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000143
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Opvolging en ondersteuning van de samenwerking met Inagro vzw: naast de betoelaging via
de beheersovereenkomst (die resulteert in de jaardotatie), zijn diverse project- en
investeringstoelagen voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Inagro voert de samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de
provincieraad op 5 december 2019, uit. Voor de concrete acties wordt verwezen naar de
opvolgingsrapportering van Inagro.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.955.971,53

9.978.679,83

125,00

125,00

7.911.583,33
125,00

-9.955.846,53

-9.978.554,83

-7.911.458,33

3.775.899,79

3.775.899,79

523.275,91

0,00

0,00

0,00

-3.775.899,79

-3.775.899,79

-523.275,91

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000144
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met TUA West
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

TUA West, een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, vervult een
liaisonfunctie en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een triple helix
configuratie. De Provincie voorziet een werkingstoelage voor internationalisering hogescholen
aan TUA West.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie werd uitgevoerd conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Provincie en TUA West, goedgekeurd door de provincieraad op 26 november 2019. Tevens
werd de toelage i.k.v. de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de Provincie en TUA West
voor de verdere uitbouw van internationalisering binnen de hogescholen Howest en VIVES
uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

80.000,00

80.000,00

80.000,00

147.929,03

147.929,03

120.000,00

67.929,03

67.929,03

40.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000145
Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De beleidskern economie fungeert als contactpunt voor de provinciale agentschappen
Westtoer, POM West-Vlaanderen, Inagro, TUA West, Vonk en Monumentenwacht WestVlaanderen. De middelen bij deze actie worden voorzien voor de werkingskosten van de
beleidskern economie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De beperkte algemene werkingskosten van de dienst EEIS - Beleidskern
Economie werden op deze actie benomen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

585,50

4.100,00

0,00

0,00

4.100,00
0,00

-585,50

-4.100,00

-4.100,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000146
Economische data, studies en analyses, strategische plannen en beleidsaanbevelingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via een studieopdracht wil de Provincie een inschatting maken van het economisch belang
van het agrobusinesscomplex in West-Vlaanderen. In het agrobusinesscomplex zitten alle
bedrijven en sectoren die direct of indirect gerelateerd zijn aan de land- en tuinbouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Na herhaaldelijk aandringen bij de FOD Economie tot levering van de nodige
data om de studie te kunnen afronden werd een brief aan de bevoegde minister gestuurd om
een tussenkomst in dit dossier te vragen. De Universiteit Gent kreeg hierbij als uitvoerende
partij de belofte dat de gegevens aan hen zouden bezorgd worden. Ondanks verder
aandringen, blijft een protocol tussen UGent en de FOD Economie verder uit. Er zijn nog uit te
klaren issues tussen de juristen van de betrokken organisaties.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

18.300,00
0,00

0,00

0,00

-18.300,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000147
Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Onder meer via studieopdrachten, ontwikkelt de Provincie een geïntegreerd
begeleidingssysteem voor duurzame landbouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen werden uitbetaald (Boerenlandschap, ILVO - Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). Verder leverde het reglement voor subsidiëring
van de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven 123
aanvragen op, waarvan er 113 werden goedgekeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

65.728,19

65.742,19

0,00

0,00

67.400,00
0,00

-65.728,19

-65.742,19

-67.400,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000148
Vergroten van het draagvlak voor land- en tuinbouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De afstand tussen maatschappij en de hedendaagse, internationaal competitieve landbouw is
groot. In een poging om hier dialoog tot stand te brengen ondersteunt de Provincie
verschillende initiatieven die de kloof trachten te dichten (o.a. via reglement en via Vlaams
infocentrum land- en tuinbouw (VILT), Plattelandsklassen, ...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De toelagen werden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.034,00

38.034,00

0,00

0,00

53.034,00
0,00

-38.034,00

-38.034,00

-53.034,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000149
Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De heraanleg van de personeelsparking vormt het sluitstuk van het Masterplan Inagro dat in
2014 opgestart werd. De precieze beveiligingsmaatregelen worden nog uitgewerkt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ontwerp is aangepast waardoor een nieuwe aanvraag voor de
omgevingsvergunning ingediend werd. De planning werd aangepast waardoor men in het
najaar 2022, hetzij in het voorjaar van 2023 van start zal kunnen gaan met de werken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.199,50

32.199,50

0,00

0,00

122.500,00
0,00

-7.199,50

-32.199,50

-122.500,00

Financiering
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Actie: AC000150
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van Inagro zullen de nodige herstellingswerken uitgevoerd
worden. De noodzakelijke aanpassingen/ herstellingen worden uitgevoerd om te voldoen aan
de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verschuldigde vergoedingen werden betaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

250,00

300,00

300,00

250,00

300,00

300,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000151
Patrimoniale verwerving voor Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is bedoeld om in deze legislatuur, wanneer nodig, de nodige middelen te voorzien
voor patrimoniale verwervingen voor Inagro. Op vandaag is ze zonder voorwerp.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het opstalrecht betreffende de stal gelegen aan Inagro werd vroegtijdig
beëindigd. De Provincie was contractueel verplicht de geschatte restwaarde te vergoeden aan
de opstalhouder. Daarnaast werd een ruil gerealiseerd. Tot slot werd ook een aanpassing van
de opstalovereenkomst voor de biohoeve goedgekeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

190.788,00

198.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

-190.788,00

-93.000,00

0,00

Financiering

Actie: AC000152
Patrimoniumbeheer Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Inagro onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in Inagro werden uitgevoerd. De
CV-installatie in de nieuwe conciergewoning bij de biohoeve werd geoptimaliseerd. Met de
afrekening van de erelonen werd dit project voor een nieuwe conciergewoning bij de biohoeve
afgesloten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.365,40

33.595,98

0,00

0,00

11.305,14
0,00

-4.365,40

-33.595,98

-11.305,14

Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000003
03. De provincie West-Vlaanderen is planner en inrichter van de fysieke ruimte
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heeft vele sleutels en instrumenten in handen om bij te dragen aan de kwaliteit en de
aantrekkelijkheid van de fysieke ruimte (mobiliteit, waterlopen, provinciale domeinen, groene assen,
landschapszorg bij derden, inschakeling van regionale en stad-landschappen als uitvoeringsagentschap,
…). Als planner is dat op het vlak van visievorming (ruimtelijke planning (RUP), …) en als inrichter situeert
zich dat voornamelijk op het vlak van concrete initiatieven en realisaties op het terrein die doorgaans zeer
zichtbaar en bruikbaar zijn voor de West-Vlaming (een functioneel fietspad, een recreatieve verbinding,
een nieuw provinciedomein, een gecontroleerd overstromingsgebied, waterbevoorrading voor de
landbouw,… ). Als dusdanig profileert de provincie zich – mede geschraagd vanuit de eerstelijnswerking
van de streekwerking – als een erg performante speler op het terrein met concrete en geapprecieerde
impact in de leefwereld van mensen.vAls planner en inrichter van de fysieke ruimte zet de provincie een
aantal – historisch of recent – verworven rollen voor het provinciebestuur in de verf, waar de meerwaarde
van ons bestuur niet ter discussie staat: 1. mobiliteitskwesties met een duidelijk bovenlokale component;
2. onze rol als waterloopbeheerder en steeds meer als waterbevoorrader; 3. de provincie als aanbieder
van een bovenlokaal netwerk van gebieden en assen voor zachte recreatie in een groene omgeving; 4. het
werken rond kwaliteiten van het buitengebied die aan de lokale of de Vlaamse aandacht dreigen te
ontsnappen; 5. creatie van natuurverbindingen; 6. de lokaal participatieve aanpak waarmee realisaties
begeleid worden; 7. 'ontzorgende’ werking richting kleinere landelijke steden en gemeenten met
beperktere bestuurs- of investeringskracht en 8. verlener van omgevingsvergunningen. Deze
beleidsdoelstelling bevat kapstokken voor de meeste technische diensten (groendienst, mobiliteit,
waterlopen) maar ook voor ruimtelijke planning, de streekwerking, Minawa en Westtoer. Maar focust ook
zeer sterk op de interdienstelijke samenwerking bij complexere projecten of projecten van bovenlokale
schaal. Daarbij treedt de provincie vaak ook op als trekker in een interbestuurlijke context of als verbinder
van allerlei actoren in het buitengebied. Een sterkte is dat we beschikken over heel wat instrumenten en
capaciteit waardoor de lijn integraal doorgetrokken kan worden van plan tot uitvoering op het terrein. Bij
voorkeur worden de projecten opgehangen aan een provinciedomein of zijn ze ingebed in een focusgebied
waar de provincie via meervoudige sectorale aanknopingspunten op het terrein aanwezig is: de Zwinregio,
het landschapspark Bulskampveld, het Kanaalpark Bossuit-Kortrijk-Gavers, de driehoek KezelbergrouteStroroute-Heulebeek, de verbinding Ijzerboomgaard-Frontzate-Koolfhofput.
Indicator: Per regio een nieuw door de provincie multifunctioneel gepland en ingericht gebied met een
provinciale beleidsfunctie (water, natuur, landschap…) en een benutting door het publiek - Streefwaarde
(eind 2025): 5
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.780.748,79

12.522.214,03

1.020.741,51

942.021,59

14.811.354,66
895.557,45

-10.760.007,28

-11.580.192,44

-13.915.797,21

8.598.683,09

13.919.656,71

13.365.830,75

2.456.803,02

4.210.285,11

4.293.761,00

-6.141.880,07

-9.709.371,60

-9.072.069,75

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actieplan: AP000020
3.01 Werken aan gebiedsplanning voor concreet afgelijnde gebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) vormt de basis voor de opmaak
van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zorgen voor een
bestemmingswijziging of aanpassing in een afgelijnd gebied. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen
dienen te voldoen aan decretale vereisten zoals de opmaak van een milieu-effectenrapport. In
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sommige gevallen moet er ook een veiligheidsrapport en/of een mobiliteitseffectenrapport worden
opgemaakt. Ook vanuit de maatschappelijke inbreng kunnen er vragen zijn zoals bv de opmaak van
landbouweffectenrapport. De geselecteerde strategische projectgebieden worden afzonderlijk
vermeld. Het gaat om gebieden die qua schaal en complexiteit en qua integrale visievorming en
overleg veel meer middelen en tijdsinvestering vergen. Het PRS-WV vormt ook de basis om
gemeentelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen te adviseren. Daarnaast wordt er
ook gewerkt aan gebiedsvisies, die een basis vormen voor verdere concrete acties waarbij een
bestemmingswijziging niet nodig is. De opmaak van masterplannen, het werken met ontwerpend
onderzoek en specifieke onderzoeken in een gebied, kunnen de gebiedsplanning ondersteunen.
Indicator: Gecombineerd aantal lopende planningsprocessen en adviesdossier per jaar Streefwaarden: 170 (in 2021), 190 (in 2022), 190 (in 2023), 200 (in 2024), en 170 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 121
Er werden 114 gemeentelijke dossiers geadviseerd. Dit is zelfs 13 minder dan in 2020. Zowel in 2020
en 2021 speelt de COVID-19-pandemie hierin een rol. De vaststelling is ook dat gemeenten minder
geneigd zijn om over te gaan tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen gelet op de
uitgebreidere procedure die moet gevolgd worden. Vanuit de Provincie werden wel 7 provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen definitief afgerond.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

659.950,65

783.482,81

96.060,34

160.609,39

1.959.350,00
139.866,70

-563.890,31

-622.873,42

-1.819.483,30

0,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.400.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000153
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...). Bijkomend worden officiële publicaties van
openbare onderzoeken voorzien, infomomenten georganiseerd en betoelaging van de VRP
(Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning) voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vooropgestelde procedures zijn gebeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.038,95

44.969,30

0,00

0,00

44.955,00
0,00

-38.038,95

-44.969,30

-44.955,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000154
Beheren van middelen voor planschade en planbaten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De middelen worden voorzien om mogelijke planschade/planbaten te betalen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bij de budgetwijziging december 2021 werd de planbaten vanuit 2020
overgeheveld naar actie 54, uitbreiding van De Gavers in uitvoering PRUP (638.000 euro)
conform de afwegingscriteria.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

742,69

742,69

1.260.000,00
0,00

742,69

742,69

-1.260.000,00

0,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.400.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000155
Verzorgen van de werking van de Procoro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg PROCORO, komt gemiddeld 10
keer per jaar samen ter uitvoering van de decretaal bepaalde adviserende taken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De PROCORO is 11 keer bijeengekomen en bracht 1 dag bezoek aan de militaire
basis van Koksijde en Veurne.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.956,75

20.400,00

0,00

0,00

20.400,00
0,00

-11.956,75

-20.400,00

-20.400,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000156
Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,…) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan WestVlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ter uitvoering van het provinciaal beleid ruimtelijke ordening, worden provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen (PRUP) opgemaakt. Elk PRUP ondergaat het decretaal bepaalde proces
(startnota met publieke raadpleging, scopingnota, voorontwerp, ontwerp met openbaar
onderzoek en definitieve vaststelling).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden 7 provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen (PRUP) definitief
vastgesteld in 2021 (Jeugdverblijf De Horizon Bredene, Camping Ter Hoeve De Panne,
regionaal bedrijventerrein Hille Noord, Bedrijventerrein Menen en Wervik, omleidingsweg
Anzegem, Kleiput Egem, 't Roosleen Staden). Er werd 1 PRUP (Sadef Hooglede Gits) uitgesteld
voor definitieve vaststelling en 1 PRUP voorlopig vastgesteld (Zilveren Spoor Wevelgem).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

572.973,41

665.113,51

62.857,14

120.000,00

355.995,00
100.000,00

-510.116,27

-545.113,51

-255.995,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000157
Ontwikkelen van een beleid ter versterking van de kleinstedelijke centra
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In West-Vlaanderen zijn 10 kleinstedelijke bepaald: Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide,
Blankenberge, Torhout, Tielt, Knokke-Heist, Waregem en Menen. Voor deze kleinstedelijke
centra en voor 4 gemeenten die ook een verzorgende rol opnemen (Oostkamp, Harelbeke,
Koksijde en Izegem) wordt binnen deze actie voorzien in impulsen voor deze legislatuur. Dit
beleid wordt opgestart in 2020 via de opmaak van een beleidskader met uitvoering in de
volgende legislatuurjaren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op de vier gedefinieerde domeinen (Innovatieve Woonvormen, Detailhandel,
Mobiliteit en Multifunctioneel groen) is vooruitgang geboekt. 7 dossiers innovatieve
woonvormen met een architectuurcomponent stappen in een wedstrijdformule. Dit dossier
werd voorgelegd aan deputatie en provincieraad in december 2021. 2 dossiers waarbij
externe expertise op vlak van juridische, fiscale aspecten nodig is (Veurne, Knokke-Heist)
worden verder voorbereid. Rond de stationsgebouwen werden lokale besturen via een door
POM aangestelde consultant verder begeleid in hun zoektocht samen met NMBS naar een
gepaste invulling van de stationsgebouwen. Er werd verder ook met NMBS rond de tafel
gezeten én met de sociale partners. Op vlak van detailhandel werd verder gewerkt aan de 3
opgestarte detailhandelsplannen, werd ook een akkoord bereikt met 2 nieuwe kleine steden
om op te starten in 2022 en werd ook een nieuw dossier bij EFRO ingediend, DAKS, voor die
kleine steden die wilden instappen. Op vlak van Multifunctioneel groen werd de
inventarisatiefase in 2021 voor de 14 kleine steden afgerond.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

0,00

0,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000158
Oproep, selectie en begeleiding van Winvormprojecten en het aanreiken en ondersteunen van inspirerende
voorbeelden van ruimtelijke projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) heeft tot doel bij te dragen tot meer ruimtelijke
kwaliteit in de Provincie West-Vlaanderen. Oproep WinVorm is de selectieprocedure, volgens
de principes van een architectuurwedstrijd, die de West-Vlaamse publieke overheden
ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten.
Bijkomend worden Winvormlezingen en de Kwaliteitskamer georganiseerd. WinVorm is
gebaseerd op een samenwerkingsprotocol 2020-2025 tussen de WinVormpartners, zijnde de
Provincie, WVI, Leiedal, VLM en de Vlaamse Bouwmeester.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De wedstrijdprocedure werd doorlopen en ontwerpers zijn aangesteld voor de 5
projecten. Voor Zonnebeke en Ledegem loopt de procedure nog.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.981,54

53.000,00

32.460,51

39.866,70

53.000,00
39.866,70

-4.521,03

-13.133,30

-13.133,30

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000021
3.02 Werken aan thematische of geïntegreerde richtinggevende (ruimtelijke) kaders voor nieuwe ontwikkelingen in de
fysieke ruimte
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er zijn nieuwe ruimtelijke uitdagingen. Deze nieuwe uitdagingen dienen vervat te zitten in een lange
provinciale termijnvisie. Hiertoe wordt een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen opgemaakt. Dit zal
het PRS-WV vervangen. Hieruit zullen keuzes worden gemaakt waar de provincie wil op inzetten.
Gelet op de snelle evoluties en uitdagingen in energie en in het bijzonder de windmolens, de
uitdaging om de bestaande ruimte optimaler te benutten door verdichting, de schaalvergroting van
gebouwen in het landschap, maakt dat er reeds initiatieven hierover genomen zijn.
Indicator: Jaarlijks voortgangsrapport i.v.m. de opmaak en uitvoering van Beleidsplan Ruimte WestVlaanderen - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
Een conceptnota krijgt in 2021 vorm. Eind 2021 worden de besprekingen binnen de deputatie
aangevat om tot een goedkeuring te komen van de conceptnota.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.924,25

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00
0,00

-25.924,25

-100.000,00

-60.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000159
Het opmaken van een Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincieraad besliste in september 2018 een beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op te
maken. Het beleidsplan vertrekt vanuit aan aantal ruimtelijke uitdagingen die vertaald
worden in beleidsdoelstellingen en - kaders.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op basis van een voorontwerp conceptnota werd verder overlegd met de
provinciale diensten. De nota werd ook afgetoetst in de verenigde commissie provincieraad.
Een ontwerp conceptnota ligt in de deputatie, waar de besprekingen nog lopende zijn.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.924,25

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00
0,00

-25.924,25

-100.000,00

-60.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000022
3.03 Ontwikkelen van een performant beheer voor het bovenlokaal netwerk (gebieden en assen) voor zachte recreatie in
een natuurlijke omgeving (paden, bermen, signalisatie, kleine landschapselementen, e.a.), met bijzondere aandacht voor het
ontzorgen van kleine landelijke gemeenten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op vandaag ondersteunt het provinciebestuur derde partijen bij het beheer van bovenlokale
recreatieve en landschappelijke infrastructuur (i.f.v. wandelen en fietsen). De samenwerkingen in dit
verband zijn ad hoc. De gebiedsgerichte noodzaak van dit soort ondersteuning dient onderzocht te
worden, evenals de nood om personeelsmatig één en ander te coördineren.
Indicator: Aantal kilometer pad waarvoor met derden een kwalitatief beheer van alle infrastructuur
in samenwerking wordt opgezet - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3 (in 2024), en
3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 10
De vooropgestelde streefwaarde werd ruimschoots behaald. Het beleidskader voor participaties in
beheerstaken van derden wordt momenteel herbekeken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.716,51

7.429,07

0,00

0,00

66.305,00
0,00

-20.716,51

-7.429,07

-66.305,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000160
Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zachtrecreatieve verbindingen en
ecologisch groenonderhoud
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur participeert in een aantal groenbeheerstaken van lokale besturen vanuit
bovenlokale doelstellingen die kaderen in het realiseren van natuurverbinding en het
ecologisch beheer van - delen van - het bovenlokaal recreatieve netwerk.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op betreffende actie wordt in 2021 één participatie in groenbeheerstaken
georganiseerd (wegens afgesloten als meerjarige overeenkomst medio 2020). Het betreft de
samenwerking met de Oostkustpolder (beheer van dijklichamen). In 2021 werd ook beslist om
binnen deze lopende samenwerking de scoop van de participatie uit te breiden met het
bomenbeheer op deze dijklichamen. Het geheel van praktische afspraken en daaraan
verbonden financiële transacties werd uitgevoerd. De historische participaties in
groenbeheerstaken van andere besturen blijven op halt. De opdracht om te onderzoeken op
welke thema's en op welke manieren er een objectiever en financieel-juridisch correcter
participatie kan opgezet worden, ligt nog steeds op tafel.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.716,51

7.429,07

0,00

0,00

66.305,00
0,00

-20.716,51

-7.429,07

-66.305,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000023
3.04 Realiseren van een bovenlokaal netwerk voor functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie wil werken aan een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in West-Vlaanderen. Dit is
noodzakelijk voor het vrijwaren van de leefbaarheid en vanuit milieu-en klimaatoverwegingen.
Maar duurzame mobiliteit is ook een sociaaleconomische noodzaak. Om West-Vlaamse bedrijven
bereikbaar te houden en om de provincie aantrekkelijk te houden voor investeerders en jonge
actieven is een leefbare en efficiënte mobiliteit nodig. Dit actieplan heeft als output de aanleg van
fietspaden en fietsinfrastructuur op het netwerk en het realiseren en visualiseren van
fietssnelwegen. Op die manier wordt bijgedragen aan de doelstelling van de provincie om een
trekkersrol op te nemen bij het inrichten van de fysieke ruimte van West-Vlaanderen. Door de
geleidelijke realisatie van een robuust netwerk fietsmobiliteit over op korte en middellange afstand,
neemt de druk op de leefomgeving af en wordt een meer duurzame bereikbaarheid gegarandeerd.
Indicator: Minimaal aantal kilometers fietsroutes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
beveiligen volgens de normen van het Vademecum Fiets - Streefwaarden: 15 (in 2021), 15 (in 2022),
15 (in 2023), 15 (in 2024), en 15 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 39
In 2021 werden 12 bovenlokale functionele fietsroutenetwerken-projecten gegund samen goed voor
39.070 m fietspad. Daarbij waren 3 projecten waar de gunning voorzien was in 2020, maar die
enkele maanden vertraging opliepen door de COVID-19-beperking waardoor ze effectief pas in 2021
gegund werden.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.066.128,45

6.369.788,03

2.170.978,28

3.347.808,29

7.118.750,00
3.472.425,00

-1.895.150,17

-3.021.979,74

-3.646.325,00

Financiering

Actie: AC000161
vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten (inclusief inhaalbeweging)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het fietsfonds ondersteunt gemeentebesturen van de Provincie West-Vlaanderen die een
fietspad aanleggen op de gemeentewegen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit jaar werden 9 gunningen binnen het fietsfonds vastgelegd, nl. de
Pittemstraat te Meulebeke, de Slijpensesteenweg te Middelkerke, de Rousdammestraat F35
te Diksmuide, de Torhoutstraat te Kortemark, de Rozeveldstraat te Torhout, de Scherpestraat
te Beernem, de Groenestraat te Zedelgem, de Kortemarkstraat te Torhout en de
Ardooisesteenweg te Roeselare. Voor 5 gunningen is de aanbesteding lopende (Koekelare,
Waregem-Deerlijk, Oostkamp, Ruiselede en De Haan).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.112.417,84

4.798.276,40

1.770.017,26

2.765.907,38

6.366.750,00
3.183.375,00

-1.342.400,58

-2.032.369,02

-3.183.375,00

Financiering

Actie: AC000162
Uitvoeren van technisch ondersteunend onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Afhankelijk van de voorgang van bouwdossiers wordt milieuhygiënisch grondonderzoek,
archeologisch onderzoek, stabiliteitsonderzoek,… uitgevoerd i.k.v. bovenlokaal netwerk voor
functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Quasi wekelijks worden opmetingen uitgevoerd, grondonderzoeken,
sloopopvolging en opmaak van archeologienota's i.f.v. de samenstelling van de dossiers voor
de omgevingsvergunningen. Dit gebeurt ook op afroep in functie van de voortgang van de
voorbereiding van de bouwdossiers.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

103.804,81

370.556,85

0,00

0,00

173.900,00
0,00

-103.804,81

-370.556,85

-173.900,00

Financiering
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2021

Actie: AC000163
Fietsontsluiting bedrijventerreinen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt advies gegeven en voorbereidend onderzoek gedaan i.f.v. mogelijke realisaties op
het terrein vanaf 2022 betreffende de fietsontsluiting van bedrijventerreinen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het voorafgaand onderzoek is lopende i.f.v. geplande infrastructurele werken
voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen vanaf 2022. Binnen het overleg tussen de
Provincie en de Intercommunales worden de mogelijkheden onderzocht voor synergie met de
inzet van de streekfondsen.

Actie: AC000164
Realiseren van fietssnelwegen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De nodige voorbereiding en realisaties betreffende fietssnelwegen worden voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitgaven voor de infrastructuurwerken voor de F39 Gistel zijn afgerond. Voor
de F32 in Torhout wordt nog een klein budget voorzien voor de eindafrekening. Het RUP F7 is
in opmaak en hieraan wordt verder gewerkt. De aanbesteding is reeds lopende voor F6 te
Oostkamp. De omgevingsvergunning voor de F372 te Ieper is ingediend en werd goedgekeurd
door de minister. Echter is hiertegen beroep aangetekend. Het is moeilijk in te schatten welke
vertraging het project hierdoor zal oplopen. Ook voor de F45 te Avelgem zijn reeds grote
stappen gezet. Het voorontwerp en de conceptnota zijn afgewerkt. Momenteel wordt een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd die bepalend zal zijn voor de eventuele uitvoering.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

849.905,80

1.200.954,78

400.961,02

581.900,91

578.100,00
289.050,00

-448.944,78

-619.053,87

-289.050,00

Financiering

Actieplan: AP000024
3.05 Inrichten en onderhouden van een klimaatrobuust watersysteem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Dit actieplan betreft in de eerste plaats het bestaande rollend meerjarenprogramma van de dienst
Waterlopen met betrekking tot de realisatie van multifunctionele gecontroleerde
overstromingsgebieden. Hier komen nieuwe uitdagingen bij kijken ten gevolge van de
klimaatwijziging, de complexiteit van de projecten, de interdienstelijke samenwerking (Waterlopen,
Gebiedswerking, COOP, natuur-en landschap, Vergunningen, Inagro). Daarnaast is het onderhoud
van de waterlopen tweede categorie bij wet toegeschreven aan de Provincie. Het is bij uitstek een
grondgebonden bevoegdheid. Het jaarlijkse onderhoud is cruciaal om de waterlopen in goede staat
te houden. Concreet houdt dit de jaarlijkse maaiwerken in maar ook slibruimen, bestrijden van
exoten en herstel van oevers. Ook hier komen nieuwe uitdagingen bij kijken, zoals het onderhoud
van de 1-meterstrook. Bij zowel inrichting en onderhoud van het waterlopenstelstel moeten we voor
ogen houden dat de klimaatwijziging een belangrijke impact heeft en zal hebben op het
functioneren van het waterlopensysteem. Het verder evolueren naar een klimaatrobuust systeem is
een belangrijk uitgangspunt.
Indicator: Maximale aantal getroffen woningen per jaar, die schade door waterlast krijgen als
gevolg van overstromigen uit waterlopen - Streefwaarden: 50 (in 2021), 50 (in 2022), 50 (in 2023),
50 (in 2024), en 50 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: Behaald
De wateroverlastproblemen die zich in het IJzerbekken voor deden eind november, begin december
gaven aanleiding tot grote gebieden die onder water stonden. De dorpskern van Roesbrugge –
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2021

Poperinge werd getroffen met 8 huizen die water binnen kregen, ten gevolge van water afkomstig
uit de bevaarbare waterloop De IJzer. Ook verder stroomafwaarts gelegen dorpskernen als Stavele
en Fintele werden bedreigd maar zonder grote overlast in huizen. Op andere plaatsen gaf het teveel
aan water op korte tijd aanleiding tot het onder water zetten van kelders en garages (vb. De Panne)
omdat het water naar de laagst gelegen delen stroomt, vooraleer het zijn weg vindt naar een gracht
of waterloop.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.185.429,44

8.109.358,00

150.030,00

30,00

8.109.358,00
30,00

-8.035.399,44

-8.109.328,00

-8.109.328,00

4.024.906,20

5.312.757,30

3.307.542,00

281.793,93

847.704,84

556.136,00

-3.743.112,27

-4.465.052,46

-2.751.406,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000165
Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks worden 2310 km waterlopen 2e categorie buiten polder onderhouden. Dit houdt in:
het uitmaaien van bodem- en taludvegetatie om de normale doorstroming te waarborgen,
plaatselijke ruimingswerken, plaatsen van debietbegrenzende schuiven, het periodiek ruimen
van bufferbekkens en slibvangen en herstellingswerken aan de oevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De reguliere onderhoudswerken zoals maaien van de bodem- en oevervegetatie
(i.e. reiten) zijn uitgevoerd. Net zoals de voorziene buitengewone onderhoudswerken zoals
oeverherstel, terug in open profiel brengen van waterlopen,…
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.232.034,66

4.221.837,00

150.000,00

0,00

4.376.237,00
0,00

-4.082.034,66

-4.221.837,00

-4.376.237,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000166
Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het terugbetalen van de jaarlijks onderhoudskosten van 1343 km waterlopen 2e categorie
binnen polder betreft het uitmaaien van bodem- en taludvegetatie om de normale
doorstroming te waarborgen, plaatselijke ruimingswerken, plaatsen van debietsbegrenzende
schuiven, het periodiek ruimen van bufferbekkens en slibvangen en herstellingswerken aan de
oevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De reguliere onderhoudswerken zoals maaien van de bodem- en oevervegetatie
(i.e. reiten) in de polders zijn uitgevoerd. Net zoals de voorziene buitengewone
onderhoudswerken zoals oeverherstel, terug in open profiel brengen van waterlopen,… De
terugvordering van de kosten door de Polders is gebeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.253.362,01

3.219.600,00

0,00

0,00

2.875.600,00
0,00

-3.253.362,01

-3.219.600,00

-2.875.600,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000167
Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van het provinciaal subsidiereglement inzake verbeteringswerken aan
onbevaarbare waterlopen van de 2e categorie van 16 januari 1992, kunnen gemeenten,
andere openbare besturen (oa. polders) en intercommunale verenigingen betoelaagd worden
ten belopen van 20% van de uitgaven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen te subsidiëren dossiers ingediend. De polders zetten meer in op
andere projectoproepen uit Vlaanderen, b.v. Water-Land-Schap.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.077,79

18.800,00

0,00

0,00

18.800,00
0,00

-6.077,79

-18.800,00

-18.800,00

Financiering
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2021

Actie: AC000168
Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via 8 regionale comités wordt in 64 gemeenten en 6 polderbesturen de bestrijding van ratten
en exoten ondersteund en gecoördineerd. De comités komen 2x per jaar samen om de
bestrijding van de bruine rat, muskusrat, exotische ganzen (Canadese gans, Nijlgans),
exotische planten (reuzenberenklauw, Braziliaanse waternavel, reuzenbalsemien,
waterteunisbloed en parelvederkruid) te bespreken. Eenmaal per jaar lichten die 8 comités
hun werking toe op de provinciale adviescommissie voor ratten- en exotenbestrijding. Daar
wordt hun werking beoordeeld en gebeurt ook de verdeling van de financiële middelen per
comité.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het begin van het jaar zijn er enkele regionale comités kunnen doorgaan waar
de resultaten van de vangsten en bestrijding werden besproken. Op het einde van het jaar is
de overkoepelende provinciale vergadering door gegaan in de raadszaal. Daar werd de
werking van de 8 regionale comités besproken, werd er overlegd over de aanpak van de
komende bestrijding en werden de werkingsmiddelen verdeeld.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

201.455,86

241.700,00

0,00

0,00

250.000,00
0,00

-201.455,86

-241.700,00

-250.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000169
Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Waar relatief kleine, snel te realiseren maatregelen geen afdoende oplossing zijn voor de
uitdagingen van het klimaatrobuust integraal waterbeheer is de aanleg van een
multifunctioneel gecontroleerd overstromingsgebied noodzakelijk. Deze investeringswerken
zijn opgenomen in het rollend meerjarenprogramma 20-25 en weergegeven in de brochure
van de dienst Waterlopen, uitgedeeld en voorgesteld op de 1e commissie van 16/01/20 aan
alle Provincieraadsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten op de Kwakkelbeek in Lichtervelde, Steenbeek in Houthulst,
Speibeek en Binnenbeek in Dentergem, Moubeek in Zedelgem zijn afgewerkt. Het project op
de Noordlaan in Torhout is op enkele details na afgerond. De projecten op de Ringbeek in
Wingene (Ter Vloed), Roobeek in Ardooie zijn in uitvoering.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.517.964,83

1.685.329,78

0,00

0,00

839.970,71
0,00

-1.517.964,83

-1.685.329,78

-839.970,71

Financiering
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2021

Actie: AC000170
Uitvoering droogte actieplan
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het droogte-actieplan focust in de eerste plaats op een publiek-private samenwerking om
maatregelen te nemen die bijdragen tot de provinciale doelen rond integraal waterbeheer
(wateroverlastbestrijding, ecologische inrichting) én die een oplossing bieden voor de
droogteproblemen waar de private partner mee te maken krijgt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van de eerste reeks projecten(publiek-private samenwerking) zijn de ontwerpen
voor 2 dossiers klaar en is de omgevingsvergunning binnen, voor 2 andere is er bijkomend
archeologisch onderzoek nodig. Voor de tweede reeks dossiers is het voorontwerp klaar en
lopen de onderhandelingen met de betrokken aangelanden naar afzet van uit te graven
gronden. Overeenkomstig het provinciaal reglement is er opnieuw een oproep geweest op het
eind van het jaar.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.490,76

102.000,00

0,00

0,00

350.000,00
0,00

-70.490,76

-102.000,00

-350.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000171
Uitvoeren van het Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Lynbatis gaat over 3 werken, zijnde optimalisatie van de Hoge Plankenbeek in Wervik;
uitbreiding en optimalisatie van de bufferbekkens op de Douvebeek in Wulvergem-Heuvelland
en op de Geluwebeek in Menen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het dossier op de Geluwebeek in Menen is terug getrokken wegens geen
vergunning. De werken op de Hoge Plankenbeek in Wervik en de werken op de Douvebeek in
Heuvelland zijn uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

38.500,00

0,00

0,00

38.500,00
0,00

0,00

-38.500,00

-38.500,00

0,00

743.515,25

1.443.000,00

0,00

511.000,00

511.000,00

0,00

-232.515,25

-932.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000172
Uitvoeren van het Interreg V-project Lyse (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Lyse gaat over 2 werken, zijnde aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op
de Maalbeek in Anzegem en GOG op de Slijpebeek in Zwevegem.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten op de Maalbeek in Anzegem en de Slijpebeek in Zwevegem zijn
uitgevoerd. Er moet nog een slotmanifestatie uitgevoerd worden, waarna de subsidies zullen
opgevraagd worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.034,27

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.034,27

-24.000,00

0,00

335.393,68

486.149,75

40.188,29

51.412,12

60.720,75

500,00

-283.981,56

-425.429,00

-39.688,29

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000173
Uitvoeren van het Interreg V-project Ecosystem (programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Project Ecosystem heeft tot doel het verbeteren van de biodiversiteit door ingrepen in het
watersysteem. Dit omvat onder meer de ruiming van Dikkebusvijver in Ieper.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit project loopt op zijn einde; de voorziene werken zijn uitgevoerd. Er komt nog
een slotmanifestatie waarna de subsidies worden aangevraagd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.517,01

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.517,01

-9.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

20.674,11

44.575,59

29.747,00

20.674,11

44.575,59

29.747,00

Financiering
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2021

Actie: AC000174
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterbeheersing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet in de elektriciteitskosten voor een 40-tal pompstations.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind november en begin december was er wateroverlast in het IJzerbekken
waarbij vooral de laag gelegen delen in de polders werden getroffen. De pompen hebben veel
gedraaid waarbij er zelfs extra mobiele pompen werden ingezet met extra draaikosten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

354.024,63

207.300,00

30,00

30,00

207.300,00
30,00

-353.994,63

-207.270,00

-207.270,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000175
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbuffering én waterbevoorrading
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. optimale waterbuffering én waterbevoorrading wordt occasioneel beslist gronden aan te
kopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de diensten COOP
en Waterlopen en betreft het opvolgen van lopende dossiers en onderzoeken van nieuwe
opportuniteiten in functie van de realisatie van waterprojecten. In tegenstelling tot wat de
uitbreiding van provinciedomeinen en groene assen, natuur en recreatie betreft, gaat het hier
doorgaans om transacties van eerder bescheiden omvang. Er werden gronden aangekocht in
kader van waterbeheersingsprojecten langs de Lendeledebeek (Ingelmunster), Vleterbeek
(Poperinge), Krommebeek (Roeselare) en WY.1.2.13 (Staden). Daarnaast verleende de
provincieraad machtiging tot de belangrijke aankoop van gronden te Ichtegem voor de
realisatie van het PRUP Blekerijbeek, en werd deze aankoop ook effectief gerealiseerd.
Eveneens werd de verlaten bedding van de Loobeek (Langemark) verkocht.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.283.002,94

1.497.200,00

2.560,00

2.560,00

333.800,00
0,00

-1.280.442,94

-1.494.640,00

-333.800,00

Financiering
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Actie: AC000176
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Waterlopen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het personeel was minder aanwezig op kantoor dan andere jaren. Hierdoor zijn
minder dagelijkse werkingskosten gemaakt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.957,25

16.721,00

0,00

0,00

11.721,00
0,00

-15.957,25

-16.721,00

-11.721,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000519
Interreg V- project Mageteaux: bouwen pompstation op de Speievaart te Veurne
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Interreg-project MAGETEAUX wil de wateroverlast in het gebied van de Binnen- en
Buitenmoeren beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Dit gebeurt door het
water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk zowel in de richting van
Frankrijk als in de richting van België te laten afwateren. Hiervoor worden twee nieuwe
kunstwerken gebouwd, nl. een noodpompgemaal op de Speievaart en een schuifconstructie
tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire in Duinkerke.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werken zijn uitgevoerd. Er is een opening van het pompgemaal gebeurd én
de pomp werd ingezet tijdens de wateroverlast eind november, begin december. Er moet nog
een regeling met de Franse partners getekend worden en een slotmanifestatie georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.552,99

28.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.552,99

-28.700,00

0,00

882.466,96

881.762,52

631.783,00

207.147,70

228.848,50

14.889,00

-675.319,26

-652.914,02

-616.894,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000025
3.06 Innovatieve oplossingen voor West-Vlaamse wateruitdagingen met oog voor een regiospecifieke context en
interdienstelijke doelstellingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De klimaatwijziging is een prominente uitdaging voor het watersysteem, maar ook waterkwaliteit,
biodiversiteit, waterbeschikbaarheid voor landbouw en industrie, medegebruik (recreatie)… zijn
belangrijke uitdagingen of opportuniteiten met betrekking tot water in West-Vlaanderen. Binnen dit
actieplan streven we naar innovatieve oplossingen voor de verschillende uitdagingen. Dit staat in
belangrijke mate in relatie tot de inrichting en het onderhoud van het waterlopenstelstel (onder
andere multifunctionele overstromingsgebieden), maar gaat ruimer dan dat. Kennisopbouw,
pilootprojecten, demonstratie, het breed uitrollen van goed bevonden oplossingen, multifunctionele
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2021

projecten…. moeten hier invulling aan geven.
Indicator: Aantal m³/jaar aan extra watervolume in de strijd tegen de droogsterisico's Streefwaarden: 20.000 (in 2021), 20.000 (in 2022), 20.000 (in 2023), 20.000 (in 2024), en 20.000 (in
2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 44.500
De aanleg van het multifunctioneel gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek in Anzegem
is afgerond (32.500 m³ bufferruimte tegen wateroverlast + 12.000 m³ waterspaarfunctie). Ook
volgende projecten werden afgewerkt: GOG incl. waterspaarfunctie op de Moubeek-Zedelgem in
samenwerking met private partner.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

115.676,37

222.740,00

32.560,44

98.115,73

252.240,00
97.000,00

-83.115,93

-124.624,27

-155.240,00

1.708.600,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

4.030,81

14.771,98

265.200,00

4.030,81

14.771,98

-1.443.400,00

Uitgaven

0,00

0,00

1.000.000,00

Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Financiering

Actie: AC000177
Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere
aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens en de provinciale domeinen/aandachtsgebieden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Door aangepast beheer van een aantal provinciale en gemeentelijke gecontroleerde
overstromingsgebieden wordt een maximale natuurwinst gerealiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De cel Natuur en Landschap voert het beheer uit voor een aantal gecontroleerde
overstromingsgebieden (GOG) in West-Vlaanderen. De in 2020 beheerde beeksegmenten of
gecontroleerde overstromingsgebieden: GOG Ringbeek - Baliebrugge, GOG Kerkebeek Zedelgem, monding Merlebeek - Beernem, monding Bornebeek - Oostkamp, oevers
Wantebeek - Ruiselede, GOG Gaverbeek/Torwoud - Torhout, GOG Onledebeek - Roeselare,
GOG Krommebeek - Roeselare, GOG Devebeek - Meulebeke, GOG Hulstebeek - Oostrozebeke,
GOG Roobeek - Ardooie, GOG Speibeek - Tielt, GOG Lendeledebeek - Ingelmunster, GOG
BOsbeek - Izegem, GOG Heulebeek - Dadizele, GOG Keibeek - Kortrijk, GG Weimeersbeek Rollegem, GOG Palingbeek - Rekkem, GOG 't Jampensbeek - Anzegem, GOG Kasselrijbeek Vichte, GOG Geluwebeek - Menen, oevers Rijtgracht - Avelgem, Maalbeek - Anzegem.
Concreet wordt binnen deze actie budget vastgelegd voor de inzet van sociale tewerkstelling
(hakhoutbeheer, kleinschalige maaiwerken,...) en voor de inzet van een moerasmaaier
(reguliere aanneming).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

81.472,01

83.240,00

0,00

0,00

83.240,00
0,00

-81.472,01

-83.240,00

-83.240,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000178
Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

West-Vlaamse gemeenten kunnen een provinciale toelage krijgen voor het uitvoeren van
kleinschalige erosiebestrijdingsprojecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn geen subsidiedossiers binnen gekomen. Er is een overleg doorgegaan met
de intergemeentelijke erosiebestrijders van Inagro om de werking op te volgen en bij te
sturen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.941,32

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00
0,00

-18.941,32

-25.000,00

-25.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000179
Inrichting beken Blankaartbekken (Ronebeek, Steenbeek…)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De inrichting van de beken binnen de provincie West-Vlaanderen wordt beleidsmatig
opgevolgd via de actie AC000165 (Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de
tweede categorie). De actie AC000179 dateert van vorige legislatuur en wordt voor opvolging
vervangen door AC000165. De actie AC000179 is zonder voorwerp en zal voor de toekomst
niet meer als prioritair worden aangeduid.

Actie: AC000180
Opstarten en uitvoeren project water+land+schap : Kleine kemmelbeek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Vlaamse landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten, waarvan
een zich situeert in de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de
Bollaert/Wijtschatebeek. Van het oppervlaktewater van beide beken wordt drinkwater
gemaakt. Het gebied heeft te kampen met veel erosie en waterkwaliteit en kwantiteitsproblemen. Dikkebusvijver moet steeds frequenter worden gebaggerd. WaterLand-Schap wil samen met de landbouwers en streekactoren een brede coalitie vormen en zo
een totaalaanpak formuleren voor een goede waterkwaliteit, leefbare landbouw en een
kwalitatief landschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project is lopende. Er zijn dossiers ingediend voor randenbeheer bij
landbouwers die uitbetaald werden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.263,04

114.500,00

31.222,78

97.000,00

114.500,00
97.000,00

15.959,74

-17.500,00

-17.500,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000181
Projectoproep, coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Zuid-West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een rijk netwerk van grote en kleine
waterwegen (Leie, Schelde, Kanaal Bossuit-Kortrijk). Die blauwe assen hebben de regio
gevormd en waren heel bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van steden en industrieën,
maar vormen ook een belangrijke regionale groenstructuur. Via deze actie werkt de provincie
in Zuid-West-Vlaanderen aan de versterking van deze regionale groenstructuur via
terreinacties, visievorming, participatie en projectwerking.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het waterlandschap Neerbeekvallei, opgemaakt door de Intercommunale
Leiedal, is niet weerhouden door Vlaanderen. Er wordt nu bilateraal overlegd met Wevelgem
en Kortrijk om een pragmatische aanpak van visievorming en inrichting vorm te geven.
Parallel loopt een haalbaarheidsoefening vanuit de dienst Waterlopen met AWV om het
bemalingswater van de viaduct aan de luchthaven te valoriseren. Afstemming tussen de
verschillende trajecten wordt door de Streekwerking gegarandeerd. Verschillende
groenblauwe projecten zoals waterinfiltratie langs de Maalbeek, Natte natuur langs de
IJselbeek, Groenblauwe dooradering van Hulste, waterberging Rollegem, Avontuurlijk park
Menen,... lopen en bevinden zich in verschillende stadia van onderzoek of operationalisering.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

29.500,00
0,00

0,00

0,00

-29.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000182
Uitvoeren van het project Watertalk (PDPO)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het PDPO- project Watertalk heeft tot doel een nog betere communicatie rond waterbeheer
met belanghebbenden te creëren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De zomer- en wintermaaiwerken werden via de applicatie goed gebruikt door de
kraanmannen van de aannemer. De validatie door de provinciale toezichthouders verliep
zonder probleem en er zijn tientallen unieke bezoekers geweest om informatie te vinden over
de geplande, lopende en/of uitgevoerde maaiwerken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

4.030,81

14.771,98

0,00

4.030,81

14.771,98

0,00

Financiering
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Actie: AC000183
Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Scape (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) is een Interreg 2 Zeeën-project dat
oplossingen zoekt om kustgebieden te wapenen tegen de veranderingen in ons klimaat. Het
project is verlengd tot eind juni 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van de COVID-19-maatregelen werd het project verlengd tot 31
december 2021. Dit had geen financiële of personele implicaties voor de Provincie gezien het
provinciale aandeel reeds was afgerond in 2020. De Provincie zorgde in afronding mee voor
het verspreiden van de resultaten van het project en promootte via de Nieuwsbrief van de
Kust ook de afsluitende lezingenreeks die werd georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

1.337,66

1.115,73

0,00

1.337,66

1.115,73

0,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000184
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. optimale gebiedsinrichting wordt occasioneel overgegaan tot de aankoop van gronden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitvoering van deze actie wordt waargenomen door de dienst COOP en
betreft het realiseren van patrimoniale verwervingen in functie van de gebiedsinrichting, op
aangeven van de betrokken beleidsdienst. Een belangrijk dossier is dat van de Cantelmolinie.
De onderhandelingen hiervoor zijn eind 2021 in een finale fase gekomen, niettegenstaande
het feit dat er nog lopende pachten zijn tot eind 2022. Het dossier omtrent het fietspad langs
de Heulebeek is in bijkomend onderzoek genomen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

208.600,00

0,00

0,00

265.200,00

0,00

0,00

56.600,00

Financiering
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Actie: AC000185
Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. grondenbank Heulebeek omgeving Moorslede
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.k.v. de uitvoering van de overeenkomst met de VLM betreffende de grondenbank Heulebeek
(omgeving Moorslede) wordt occasioneel beslist gronden aan te kopen. De concrete realisatie
van de verwervingen gebeurt naarmate de onderhandelingen tussen de VLM en de
respectievelijke eigenaars vorderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In december 2018 werd een overeenkomst gesloten tussen de Provincie en de
Vlaamse Landmaatschappij houdende de oprichting van de grondenbank 'Stroomgebied
Heulebeek'. De overeenkomst werd afgesloten voor een periode van drie jaar. Op heden heeft
de VLM evenwel nog geen volledige projectgebieden kunnen aankopen, en bijgevolg konden
nog geen gronden worden overgedragen aan de Provincie. De overeenkomst is eind 2021
beëindigd. De lopende onderhandelingen worden weliswaar verdergezet, maar de
overeenkomst zal niet worden verlengd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00
0,00

0,00

0,00

-1.500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actieplan: AP000026
3.07 Opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en –beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur voert een gebiedsgericht natuur- en landschapsbeleid. Dat doet het via – al
dan niet verzelfstandigde – streekstructuren (regionale landschappen, stad-land-schappen), maar
ook via gebiedswerking. De doelen binnen deze actie zijn zowel inhoudelijk (wát willen we doen en
waar) als organisatorisch (hoe ontwikkelen we het beschikbare netwerk van mensen en middelen
i.f.v. de gestelde doelen).
Indicator: Aantal gemeenten die lid zijn van een bovenlokaal samenwerkingsverband rond natuur en
landschap (tot gebiedsdekkend) - Streefwaarden: 64 (in 2021), 64 (in 2022), 64 (in 2023), 64 (in
2024), en 64 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 62
Eind 2021 zijn 62 West-Vlaamse gemeenten effectief lid van een bovenlokaal
samenwerkingsverband rond natuur en landschap, of zijn de plannen concreet om in 2022 effectief
toe te treden. Oostende is geen lid; voor Middelkerke is het nog niet duidelijk of aansluiting zouden
zoeken bij het regionaal landschap Westhoek, dan wel bij het regionaal landschap Houtland en
Polders.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.304.756,58

2.346.249,25

472.653,85

455.435,47

2.566.086,96
430.829,75

-1.832.102,73

-1.890.813,78

-2.135.257,21

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000186
Ondersteunen van de werking van het Regionaal Landschap Houtland
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het regionaal landschap Houtland is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur
voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en beheer), biodiversiteit,
groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie in de regio 'Houtland'. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de basisovereenkomst met het Regionaal Landschap Houtland &
Polders herzien (provincieraad november). De herziening betrof vooral het financiële luik.
Door recent groot personeelsverloop was de toelage aan de vzw aan een herijking toe.
Daarnaast moest ook de gebiedsuitbreiding van de vzw gecounterd worden met aanvullende
personele kracht en projectmatige middelen. Via deze actie worden ook de ANB-middelen
overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale landschappen en
bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze overdracht kreeg
in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag (gelijkschakeling in
bedragen tussen regionale landschappen onderling). Concreet werden betaald in 2021: 2
voorschotten op de verhoogde basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2021),
1 saldo op de basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2020), 1 voorschot op de
ANB-middelen (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de ANB-middelen (refererend
naar het werkjaar 2020).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

556.553,00

556.577,00

0,00

0,00

460.509,00
0,00

-556.553,00

-556.577,00

-460.509,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000187
Ondersteunen van de werking van het Regionaal landschap Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het regionaal landschap Westhoek is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur
voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en beheer), biodiversiteit,
groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie in de regio 'Westhoek'. Het
regionaal landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de basisovereenkomst met het Regionaal Landschap Westhoek
herzien (provincieraad november). De herziening betrof vooral het financiële luik. Door recent
groot personeelsverloop was de toelage aan de vzw aan een herijking toe. Daarnaast moest
ook de gebiedsuitbreiding van de vzw gecounterd worden met aanvullende personele kracht
en projectmatige middelen. Via deze actie worden vanop ook de ANB-middelen overgemaakt,
die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale landschappen en bosgroepen,
voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze overdracht kreeg in 2021 ook
een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag (gelijkschakeling in bedragen
tussen regionale landschappen onderling). Concreet werden betaald in 2021: 2 voorschotten
op de verhoogde basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de
basistoelage van de vzw (refererend naar het werkjaar 2020), 1 voorschot op de ANBmiddelen (refererend naar het werkjaar 2021), 1 saldo op de ANB-middelen (refererend naar
het werkjaar 2020), 1 bijdrage van de regionale- en stadlandschappen in de co-financiering
voor het project Bomenplannen), 1 bijdrage voor de ontwikkeling van publieksactiviteiten
i.k.v. de provinciale campagne 'ik zomer West-Vlaams'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

944.952,52

953.880,88

0,00

0,00

842.971,00
0,00

-944.952,52

-953.880,88

-842.971,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000188
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De bosgroep Houtland is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur voor een
werking richting de kleinere boseigenaar in West-Vlaanderen (private eigenaar, lokale
besturen, ...), en dat voor het noordelijk deel van de Provincie. De bosgroep biedt
ondersteuning bij onrendabele beheerswerken, bij natuurbeheersplanning, bij houtverkoop,
bij openstelling van bossen, bij bosuitbreiding, bij vormingsinitiatieven, ...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd vanuit twee contexten toelage verstrekt aan de bosgroep
Houtland. Enerzijds toelage vanuit de basisovereenkomst met het provinciebestuur: een saldo
horende bij het werkjaar 2020 (uitgekeerd op basis van jaarverslag 2020), 2 voorschotten bij
het werkjaar 2021 (uitgekeerd op basis van de planning 2020). Via deze actie worden ook de
ANB-middelen overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale
landschappen en bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze
overdracht kreeg in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag
(gelijkschakeling in bedragen tussen bosgroepen onderling). De bosgroep blijft een brede
service bieden aan boseigenaars, maar de actuele Vlaamse beleidsfocus op bosuitbreiding
stelt dit thema duidelijk prominenter op de agenda van de bosgroep.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

233.324,25

233.329,00

0,00

0,00

188.299,00
0,00

-233.324,25

-233.329,00

-188.299,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000189
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De bosgroep Ijzer en Leie is een uitvoeringsagent (vzw) voor het provinciebestuur voor een
werking richting de kleinere boseigenaar in West-Vlaanderen (private eigenaar, lokale
besturen, ...), en dat voor het zuidelijk deel van de Provincie. De bosgroep biedt ondersteuning
bij onrendabele beheerswerken, bij natuurbeheersplanning, bij houtverkoop, bij openstelling
van bossen, bij bosuitbreiding, bij vormingsinitiatieven, ...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd vanuit twee contexten toelage verstrekt aan de bosgroep IJzer en
Leie. Enerzijds toelage vanuit de basisovereenkomst met de Provincie: een saldo horende bij
het werkjaar 2020 (uitgekeerd op basis van jaarverslag 2020), twee voorschotten bij het
werkjaar 2021 (uitgekeerd op basis van de planning 2020). Via deze actie worden ook de ANBmiddelen overgemaakt, die ANB via de Provincie ter beschikking stelt voor regionale
landschappen en bosgroepen, voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. Deze
overdracht kreeg in 2021 ook een nieuw kader (overeenkomst) en een aangepast bedrag
(gelijkschakeling in bedragen tussen bosgroepen onderling). De bosgroep blijft een brede
service bieden aan boseigenaars, maar de actuele Vlaamse beleidsfocus op bosuitbreiding
stelt dit thema duidelijk prominenter op de agenda van de bosgroep.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

211.076,80

211.098,00

0,00

0,00

166.578,00
0,00

-211.076,80

-211.098,00

-166.578,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000190
Ondersteuning werking Stadlandschap Leie en Schelde
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Stadlandschap Leie en Schelde is een niet verzelfstandigde uitvoeringsagent voor het
provinciebestuur voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en
beheer), biodiversiteit, groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het team van het Stadlandschap Leie en Schelde sloot in 2021 39
inrichtingsovereenkomsten af met een veelheid van doelgroepen (landbouwers, particulieren,
natuurverenigingen, gemeentebesturen) in uitvoering van de beleidsnota 'de ondersteuning
van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen'. De inrichtingsovereenkomsten
houden de uitvoering van terreinwerken in (beplantingswerken, natuurtechnische
graafwerken, inzaaiwerken van zoemrijke graslanden,...). De actie 190 dient concreet tot de
financiering van deze werken, met vastleggingen voor de inzet van sociale tewerkstelling voor
plantwerken, bestellingen van materialen (bosplantgoed, fruitbomen, hoogstambomen,
palen, zaden,...) en de inzet van een aannemer voor natuurtechnisch graafwerk.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

65.687,89

78.270,00

62.252,40

62.252,00

89.657,00
0,00

-3.435,49

-16.018,00

-89.657,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000191
Ondersteuning werking Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Stadlandschap 't West-Vlaamse Hart is een niet verzelfstandigde uitvoeringsagent voor
het provinciebestuur voor een doelgroepgerichte werking rond landschap(ontwikkeling en
beheer), biodiversiteit, groen in de stad, streek (kennis en fierheid), en recreatie. Het regionaal
landschap werkt uitsluitend op terreinen van derden waar het door middel van
terreininrichting, empowerment van doelgroepen, communicatie richting het grote publiek en
de organisatie van doe-activiteiten concrete winst op al deze fronten wil boeken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het team van het Stadlandschap West-Vlaamse Hart sloot in 2021 47
inrichtingsovereenkomsten af met een veelheid van doelgroepen (landbouwers, particulieren,
natuurverenigingen, gemeentebesturen) in uitvoering van de beleidsnota 'de ondersteuning
van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen'. De inrichtingsovereenkomsten
houden de uitvoering van terreinwerken in (beplantingswerken, natuurtechnische
graafwerken, inzaaiwerken van zoemrijke graslanden,...). De actie 191 dient concreet tot de
financiering van deze werken, met vastleggingen voor de inzet van sociale tewerkstelling voor
plantwerken, bestellingen van materialen (bosplantgoed, fruitbomen, hoogstambomen,
palen, zaden,...) en de inzet van een aannemer voor natuurtechnisch graafwerk.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

74.823,70

85.074,52

66.281,23

93.000,00

108.457,00
93.000,00

-8.542,47

7.925,48

-15.457,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000192
Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie trieert een Vlaamse middelenstroom richting regionale landschappen en
bosgroepen voor projectwerking rond Vlaamse beleidsdoelstellingen. De Provincie organiseert
de ontvangst en de verdeling richting regionale landschappen en bosgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met de regionale
landschappen en de bosgroepen, m.b.t. de doorstorting van de ANB-middelen. De verschillen
in bedragen werden weggewerkt tussen regionale landschappen onderling en tussen
bosgroepen onderling. De overeenkomst loopt nu voor de volledige periode waarin ANB zich
borg stelde voor de middelen (tot eind 2024). Alle administratieve en budgetbewegingen
m.b.t. deze ANB-middelen voor projectwerking door regionale landschappen en bosgroepen in
2021 zijn correct verlopen. Tegen eind februari werden de planningen 2021 van alle
bosgroepen en regionale landschappen bezorgd aan het ANB, voor de eerste maal in het
nieuwe format. Tegen eind mei werden de rapportages voor het werkjaar 2020 overgemaakt
aan het ANB (voor de laatste maal in het oude format). Tijdens de zomermaanden stuurde
ANB de positieve feedback op de planning 2021. Op deze basis werd het voorschot op de ANBmiddelen uitbetaald aan de bosgroepen en de regionale landschappen. In december werd pas
de feedback op de rapportage 2020 verstuurd. Ook deze was positief en op deze basis werd
toen het saldo van de ANB toelage 2020 uitbetaald aan de regionale landschappen en
bosgroepen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

192.998,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
130

2021

Actie: AC000193
Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De stad-land-schappen 't West-Vlaamse hart en Leie en Schelde voeren hun terreinacties
(beplantingen, natuurtechnische graafwerken, aanleg bloemrijke graslanden, …) uit vanop dit
exploitatiekrediet. Ook in de gemeenten in het noorden van de Provincie die geen onderdeel
zijn van het regionaal landschap Houtland, wordt deze werking vanop dit krediet verzorgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd deze actie voor een stuk afgebouwd ten gunste van de acties 190
en 191 (voor hetzelfde type uitgaven zijn de kredieten nu nominatief ondergebracht bij de
stadlandschappen). Een verdere afbouw van het krediet in kwestie volgt uit de overdracht van
middelen richting het regionaal landschap Houtland en Polders. Hun gebiedsuitbreiding
richting de Polders zorgt dat 2021 het laatste jaar wordt dat de Provincie een eigen
landschapsconsulent aanstelt voor het noorden van de provincie. Tegenover die uitbreiding
staat dat het regionaal landschap ook versterkt moet in zijn projectmatige slagkracht.
Daartoe werden i.f.v. de begrotingswijziging juni de nodige verschuivingen voorzien richting
het regionaal landschap, onder meer vanop betreffende actie. In de toekomst zal de
betreffende actie nog maar beperkt dienen voor de financiering van de inzet van sociale
tewerkstelling voor een aantal dingen die niet ten laste van een regionaal landschap of
stadlandschap genomen kunnen worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

149.027,55

152.855,39

79.775,20

55.800,00

408.770,13
36.987,50

-69.252,35

-97.055,39

-371.782,63

Investeringen
Financiering

Actie: AC000194
Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De uitvoering van provinciale soortbeschermingsprogramma's vergt occasionele kleine
materiaalaankopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie heeft een samenwerkingsovereenkomst met de
steenuilenwerkgroep Vlaanderen. Concreet staat de Provincie in voor de materiaalkosten
(plaatmateriaal, vijzen,…) verbonden aan de constructie van steenuilenbakken. De
steenuilenwerkgroep zelf staat in voor de aanmaak zélf, en voor de distributie en de opvolging
van alle bakken over West-Vlaanderen. In 2021 werd een betaling gedaan aan de
steenuilenwerkgroep (voor kosten gemaakt in 2021). Per kalenderjaar heeft de
steenuilenwerkgroep recht op een tegemoetkoming van maximaal 2500 euro in de
materiaalkosten voor de aanmaak van steenuilenbakken. Daarnaast was er nog één uitgave,
met name de aankoop van een foto van de boomkikker als coverfoto voor het
soortbeschermingsprogramma in opmaak.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.692,77

2.600,00

0,00

0,00

2.600,00
0,00

-2.692,77

-2.600,00

-2.600,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000195
Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch
natuurbeheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie gaat - dikwijls in samenwerking met Inagro - soms tijdelijke contracten aan met
landbouwers, waarbij een vergoeding wordt betaald voor het inkomensverlies én het extra
werk verbonden aan de uitvoering van experimentele vormen van agrarisch natuurbeheer
(perceelsrandenbeheer, ...)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd - voor de jaren 2021 t.e.m. 2024 - een omzetting van het krediet in
kwestie voorgelegd aan de provincieraad tot een toelage op naam aan Inagro. De toelage
kadert in het project 'vogelvriendelijk boeren' (PDPO - trekkers Inagro, boerennatuur). Voor dit
project engageerde de Provincie zich middels overeenkomst tot de uitbetaling van de
restfinanciering in de proefveldwerking die deel uitmaakt van het project (de restfinanciering
bovenop de PDPO subsidie). De uitgaven in kwestie kaderen in inhoudelijk perfect onder deze
actie. In 2021 werd een eerste maal, op basis van een afrekening, een toelage betaald aan
Inagro (80% op de gemaakte kosten in 2021). Nog in 2021 werd een initiatief tot
begrotingswijziging genomen om voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 budget over te zetten naar
de actie nominatief verbonden aan het project Faunaplan. Binnen dat project zijn er
uitgavensporen m.b.t. de aanlag van fauna-akkers, waarvoor beslist werd dat deze versterkt
mochten worden met reguliere middelen. Het doel van de actie onder Faunaplan matcht
inhoudelijk ook weer perfect met deze actie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.919,34

4.964,68

0,00

0,00

7.650,00
0,00

-3.919,34

-4.964,68

-7.650,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000196
Het opstarten van landschapsfonds Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van de Provincie, het Regionaal Landschap
Westhoek en het Streekfonds West-Vlaanderen. Met het fonds willen de partners op een
vernieuwde, eigentijdse manier het landschap verder vorm geven door een financiële
tegemoetkominf bij (kleinschalige) initiatieven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het landschapsfonds Westhoek loopt. Het Regionaal Landschap Westhoek
coördineert, de streekwerking Westhoek ondersteunt en levert een jaarlijkse bijdrage in het
fonds. Twee nieuwe projecten werden aangemeld en goedgekeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00
0,00

-12.500,00

-12.500,00

-12.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000447
Ondersteunen van de werking van de regionale landschappen, stadlandschappen en bosgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet voor deze legislatuur beleidsruimte voor een verdere ontwikkeling van
regionale landschappen, stad-land-schappen en bosgroepen in West-Vlaanderen. De
middelen vanop deze locatie zullen worden getrieerd richting de toelage-artikels voor
regionale landschappen en bosgroepen én richting de exploitatiekredieten voor regionale
landschappen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.f.v. de aanpassing meerjarenplan juni 2021 werden vanop dit budget middelen
verschoven richting de regionale landschappen (RL) en bosgroepen (BG). De middelen
betreffen voor het grootste deel de projectmiddelen van ANB, die doorgeschoven dienen te
worden richting de nominatieve toelage voor de regionale landschappen en de bosgroepen.
Deze projectmiddelen werden aangevuld met een beperkt provinciaal deel, waardoor deze
aanvullende projecttoelage voor de bosgroepen vanaf nu gelijkgeschakeld wordt op 46.920
euro (voordien BG Houtland 37.445 euro en BG IJzer en Leie 34.813 euro) en die voor de
regionale landschappen vanaf nu gelijkgeschakeld wordt op 77.418 euro (voordien RL
Westhoek 76.832 euro en RL Houtland 43.904 euro). Daarnaast werd in 2021op deze actie
ook budget verschoven i.f.v. een aanpassing van de basisovereenkomst met het regionaal
landschap Westhoek (verhoging van de toelage i.f.v. personeelsverloop en
gebiedsuitbreiding).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,47

0,00

0,00

217.998,47
0,00

0,00

-0,47

-217.998,47

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
133

2021

Actie: AC000524
Uitvoeren van het PDPO-project Kruisbestuivers (via Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De populaties bijen nemen zowel in aantal als in verscheidenheid af. Met een strategie
gestoeld op drie pijlers (bijvriendelijke omgeving creëren, monitoring en sensibiliseren) wil het
Stad-Land-schap het tij keren door met verschillende partners intenser te gaan samenwerken.
Een belangrijk instrument hiervoor is een bijenwerkgroep op gemeentelijk niveau. Deze
bijenwerkgroepen zijn samengesteld uit de lokale stakeholders en werken en voeren een
bijenplan met concrete acties op maat van de gemeente uit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project 'Kruisbestuivers' gaat van een leien dakje. Nadat de
bijenwerkgroepen in elke deelnemende gemeente (Hooglede, Ingelmunster, Moorslede,
Staden, Ruiselede en Wingene) hun bijenactieplan hadden opgesteld kon de realisatie van de
acties worden opgestart. Denk aan terreinacties zoals het planten van biobloembollen en het
inzaaien van bloemenweiden en aan acties om de verschillende doelgroepen te sensibiliseren
en informeren over dit thema. Voorbeelden zijn de cursus 'bijvriendelijk beheer voor het
openbaar domein' voor medewerkers van de groendiensten, de bijensafari's met tips voor een
natuurvriendelijke tuin voor geïnteresseerde burgers en tal van artikels en leuke filmpjes over
de link tussen trappisten en maaien, 'distels: lastigaards of lekkernijen',...
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.299,45

25.494,86

35.494,86

27.870,93

27.563,63

55.837,11

3.571,48

2.068,77

20.342,25

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000525
Uitvoeren van het Leader-project Geïntegreerd faunaplan (via Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een geïntegreerd faunaplan is een lokaal gedragen visie waarbij in overleg met de betrokken
actoren op gebiedsniveau een evenwicht wordt gezocht tussen gewenste en ongewenste
soorten. Een matrix van maatregelen en concrete acties in consensus uitgewerkt op korte,
middellange en lange termijn zal aan de hand van symboolsoorten en/of paraplusoorten
gerealiseerd worden. Op deze manier wil het Stad-Land-schap de biodiversiteit in 't WestVlaamse hart stimuleren en het draagvlak voor dergelijke maatregelen vergroten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project 'Geïntegreerd faunaplan' gaat van een leien dakje. Uit de resultaten
van de monitoring van de genomen maatregelen die in het voorjaar bij landbouwers werden
aangelegd voor akkervogels en plaagbestrijdende insecten blijken er heel wat positieve
effecten voor zowel de biodiversiteit als voor de bodem. In 2021 werden 7.58 ha maatregelen
aangelegd bij 6 landbouwers op 9 percelen. Alle beschikbare middelen werden benut. De
deelnemende landbouwers waren zelf ook enthousiast en vragen nu al naar de mogelijkheden
om deze maatregelen verder te zetten en uit te breiden. Er zijn ook veel vragen om nieuwe
contracten af te sluiten. In 2022 wordt gekeken om extra overeenkomsten af te sluiten en
worden nieuwe maatregelen voor de kievit voorzien. De acties richting ongewenste soorten
uit het plan werden op basis van diverse overlegmomenten met gemeentebesturen en een
bevraging door de Boerenbond bij haar leden geconcretiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.397,85

24.230,50

24.602,50

43.476,09

23.821,84

52.007,14

20.078,24

-408,66

27.404,64

Investeringen
Financiering

Actie: AC000535
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en landschapsinrichting en
–beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de samenwerkingsverbanden voor natuur- en
landschapsinrichting en –beheer omvat aankoop, onderhoud en herstelling van meubilair, ICTmateriaal, installaties... en het efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw. De diverse
onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en opgevolgd. De
noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke verplichtingen).
Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) worden opgevolgd,
strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in de lokalen van het educatief
centrum Sterrebos werden uitgevoerd. In de sanitaire ruimte werd een douchecabine
geplaatst. Bij de brandbeveiligingsmiddelen werden de nodige pictogrammen aangebracht. Er
waren enkele kleinere ingrepen aan de verwarming, het sanitair en het schrijnwerk. De
diverse onderhouds- en keuringscontracten werden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.501,46

5.373,95

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.501,46

-5.373,95

0,00

Investeringen
Financiering
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Actieplan: AP000027
3.08 Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Focus op betaalbare, duurzame en kwalitatieve huisvesting op maat van verschillende
(doel)groepen. We zetten in op experimenten en proefprojecten op basis van specifieke woonnoden
of opportuniteiten. We verzorgen de opvolging van het kwalitatief aanbod betaalbare woningen en
exploreren in dit kader de wenselijkheid/haalbaarheid om een aanbod/projecten terzake te
ontwikkelen, al dan niet d.m.v. een provinciaal woonbedrijf. We denken daarnaast ook aan de
introductie en/of versterking van nieuwe of alternatieve woonvormen met aandacht voor specifieke
doelgroepen.
Indicator: Aantal dossiers die in het systeem verhuurdersverzekering worden opgenomen Streefwaarden: 200 (in 2021), 200 (in 2022), 200 (in 2023), 200 (in 2024), en 200 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 0
Gedurende 2021 nam het opstarten van de huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen meer
tijd in beslag dan initieel gepland omwille van de gunning en onderhandeling van de
overheidsopdracht samen met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met alle lokale
besturen. Bij de meeste lokale besturen diende de samenwerkingsovereenkomst door de
gemeenteraad te worden goedgekeurd wat een langer en trager verloop kende. Eind 2021 is de
huurgarantieverzekering effectief van start gegaan en worden de eerste dossiers verwacht begin
2022.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

264.842,62

717.510,90

629,74

0,00

1.490.735,70
0,00

-264.212,88

-717.510,90

-1.490.735,70

140.485,89

228.265,75

750.000,00

0,00

0,00

0,00

-140.485,89

-228.265,75

-750.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000197
Infrastructuursubsidie ter versterking van kwaliteit en aanbod van de private huurmarkt naar specifieke doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het reglement voor subsidie aan verhuurders die hun woning renoveren en verhuren via een
sociaal verhuurkantoor (SVK) werd stopgezet vanaf 1/1/2020. De Provincie vervult vanaf 2020
enkel nog te uitbetaling van de aangegane engagementen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De afhandeling van de nog openstaande dossiers (reglement stopgezet
31/12/2019) is bijna afgerond. Er rest nog een tiental dossiers die voorzien zijn om in de loop
van 2022 afgerond te worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

629,74

0,00

0,00

629,74

0,00

0,00

140.485,89

228.265,75

250.000,00

0,00

0,00

0,00

-140.485,89

-228.265,75

-250.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000198
Opstarten van een provinciale woonregie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Woonkernen worden versterk via initiatieven voor voorzieningen.

Actie: AC000199
Ontwikkelen, implementeren en stimuleren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar,
kwaliteitsvol en experimenteel (samen)wonen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Nieuwe woonvormen worden gestimuleerd via pilootprojecten door het verwerven van
potentiële gronden en/of panden. Bijkomend wordt winternachtopvang ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor wat betreft de pilootprojecten inzake innovatieve woonvormen werden 14
kleine steden geconsulteerd en bevraagd en werden een aantal concrete
projectvoorstellen/ideeën overgemaakt aan de Provincie. De samenwerking met de
verschillende lokale besturen (en partners) is formeel gemaakt d.m.v. een
engagementsverklaring. Dit is het geval voor 9 van de 14 geconsulteerde lokale besturen. Bij 7
van deze 9 lokale besturen/projecten is er een architecturale nood. Op 27/12/2021 werd de
prijsvraag voor architecturale ontwerpen van deze projecten gepubliceerd. In 2022 wordt
naast het architecturale ook het juridische en financiële luik via een raamcontract
opgenomen. Tegelijk lopen de gesprekken met de resterende 5 lokale besturen verder.
Daarnaast werd een piste ontwikkeld rond het aanbieden van een huurgarantie voor
verhuurders die op de private markt verhuren aan eenoudergezinnen. Het desbetreffende
reglement werd goedgekeurd (PR dd. 23/09/2021) en ving aan per 1/11/2021. De
samenwerking met de lokale besturen werd geformaliseerd d.m.v. een
samenwerkingsovereenkomst en dossiers kunnen sinds eind 2021/begin 2022 ingewacht
worden. De ondersteuning van de winternachtopvanginitiatieven werd omgezet naar een
nominatieve subsidie met flankerende overeenkomst en is sinds 2021 onder een andere actie
terug te vinden (zie actie 534).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

440.020,00

0,00

0,00

1.148.620,00
0,00

0,00

-440.020,00

-1.148.620,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000200
Uitvoeren van woonprogramma's
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

MAKE.shore wil verouderde appartementsgebouwen een tweede leven geven door een
ingrijpende make-over. Doorgedreven renovatie kan inzetten op een minimaal
energieverbruik (dat voldoet aan de toekomstige normen), maar biedt ook de extra kans op
een aanzienlijke comfortverbetering. Maximaal 3 appartementsgebouwen nemen deel aan
het pilootproject aan de kust.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Dit project werd nagenoeg afgerond. De renovatierapporten en scenario's
werden opgemaakt, afgeleverd en voorgelegd aan de voltallige VME's (Vereniging van Medeeigenaars) van de 2 pilootgebouwen. In 2022 wordt er nog een globale afronding van het
volledige provinciale rapport over het ganse project heen voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

158.842,62

171.490,90

0,00

0,00

236.115,70
0,00

-158.842,62

-171.490,90

-236.115,70

Investeringen
Financiering

Actie: AC000523
Covid-19 noodhulp aan woonzorgcentra en kleinschalige organisaties tegen armoede
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het kader van Corona neemt de provincie een aantal noodhulp-maatregelen ter
ondersteuning van de opvang van daklozen en van seniorenvoorzieningen en organisaties die
werken ten behoeve van kansarme/kwetsbare groepen. De organisatoren van opvang voor
daklozen merken een toegenomen vraag voor opvang en kampen tegelijk met problemen om
social distancing binnen hun opvangcapaciteit te organiseren. De woonzorgcentra en
kleinschalige organisaties die strijden tegen armoede worden geconfronteerd met extra
kosten om bv. zorg-, omkaderings- en communicatienoden te lenigen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie was enkel van toepassing in 2020, in het kader van de COVID-19maatregelen (extra ondersteuning voor bepaalde organisaties gericht op specifieke
doelgroepen). Dit werd volledig gerealiseerd in 2020 en was voor 2021 niet meer van
toepassing. Deze actie wordt dan ook stopgezet.
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2021

Actie: AC000534
Ondersteunen en uitbouwen van winternachtopvanginitiatieven in de Provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt (verder) het aanbod van winternachtopvanginitiatieven. Enerzijds
om een aanbod de voorzien om te voldoen aan acute noodsituaties anderzijds om aan de slag
te gaan met de bezoekers van de initiatieven om door te stromen naar een meer duurzame
huisvestingsvorm.
Door de ondersteuning van de Provincie wordt ook de regionale schaal van de 4 initiatieven
(Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare) gegarandeerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De financiële en inhoudelijke rapportage voor de winterperiode 2020/2021 werd
afgeleverd en nagekeken. Na positieve evaluatie van de werking werd aan ieder initiatief de
voorziene nominatieve subsidie uitbetaald (1 schijf).
De overeenkomsten voor de subsidie voor de winterperiode 2021/2022 werden afgesloten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

106.000,00

106.000,00

0,00

0,00

106.000,00
0,00

-106.000,00

-106.000,00

-106.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000028
3.09 Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid en verhogen van de leefbaarheid van dorpen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We nemen een coördinerende en afstemmende opdracht op voor de regierol op het vlak van
gebiedsgericht plattelandsbeleid en inrichting van het buitengebied. De invulling van deze opdracht
kan zowel thematisch zijn (met betrekking tot economische dynamiek of landbouwverbreding
bijvoorbeeld) als gebiedsgericht (op het vlak van inrichting bijvoorbeeld). Onze verantwoordelijkheid
voor PDPO en Leader is hierin een erg belangrijk element. Het plattelandsbeleid van de provincie
krijgt vorm via eigen provinciale accenten, gestoeld op een eigen analyse enerzijds en de coördinatie
van het Europese plattelandsprogramma anderzijds. Het Europese plattelandsprogramma bestaat
uit de meer algemene coördinatie van PDPO (Programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling)
en meer specifiek het beheer van leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) anderzijds.
Indicator: Minimale aantal participerende plattelandsgemeenten aan het provinciale
plattelandsbeleid - Streefwaarden: 5 (in 2021), 5 (in 2022), 5 (in 2023), 5 (in 2024), en 5 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 30
30 West-Vlaamse gemeenten namen deel aan het provinciaal plattelandsbeleid. Dit verliep via het
Kennisplatform Openbare Verlichting en het Kennisplatform Toekomst Parochiekerken
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.052,50

6.500,00

42.857,14

0,00

4.000,00
0,00

38.804,64

-6.500,00

-4.000,00

367.162,55

608.845,63

477.438,75

0,00

0,00

0,00

-367.162,55

-608.845,63

-477.438,75

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000201
Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de werking van het provinciaal plattelandsbeleid wordt het Kennisplatform Openbare
Verlichting en Kennisplatform Kerken ten behoeve van de West-Vlaamse gemeenten ingericht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eind 2021 werd de basis voor een nieuwe cel GePo (Geïntegreerde
Plattelandsontwikkeling) gelegd. De werking van de cel en de onderdelen werden voorbereid
in het najaar. De indiening van drie kandidaat dossiers landschapsparken in nauwe
samenwerking met de Streekwerking en andere provinciale diensten was hier een essentieel
onderdeel van. Tot nu toe kreeg het plattelandsbeleid voornamelijk vorm via het dorpenbeleid
(actie 452), het platform openbare verlichting en het platform parochiekerken, het
coördineren en opvolgen van de inrichtingsprojecten van de VLM (Vlaamse
Landmaatschappij) (actie 202) en de financieel ondersteunende programma's in het kader van
PDPO namelijk P+, OKW, Leader Midden West-Vlaanderen en Leader Westhoek (acties 303,
304, 305). Twee geplande bijeenkomsten van het Kennisplatform Openbare Verlichting zijn
digitaal doorgegaan. Hierdoor was het mogelijk om ook buitenlandse sprekers aan het woord
te laten. De digitale sessies brachten telkens een hoger aantal deelnemers samen dan in een
fysieke bijeenkomst. In de zomer is een vragenlijst aan de leden bezorgd i.v.m. de werking van
het kennisplatform om na te gaan hoe deze kan verbeteren, aangepast en bijgestuurd
worden. In het najaar is er opnieuw een fysieke bijeenkomst geweest (12/10/2021) en een
laatste in december werd geannuleerd wegens te weinig agendapunten. Voor het
Kennisplatform Parochiekerken waren er in deze periode ook twee digitale bijeenkomsten, de
laatste bijeenkomst van 2021, op 07/09, werd fysiek georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.052,50

6.500,00

0,00

0,00

4.000,00
0,00

-4.052,50

-6.500,00

-4.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000202
Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de werking van het provinciale plattelandsbeleid gebeurt de inhoudelijke en financiële
opvolging landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten van de VLM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Verschillende dossiers in de meerjarenplanning zijn verder afgewerkt in 2021:
Ruilverkaveling A11 (Inrichtingswerken deel 1), Ruilverkaveling Sint-Rijkers (Inrichtingswerken
deel 1 en deel 2), Sanering Vorsevijvers en Onthaalpoort Parking Aanwijs (deze twee laatste
kaderen binnen het Landinrichtingsproject Brugse Veldzone). Regelmatig overleg tussen
betrokken provinciale collega's en de eigenaarsdienst EEIS die het financieel luik beheert,
zorgde voor een snelle afhandeling van de ontvangen vorderingen. Een nieuw dossier 'Het
landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie (Landinrichtingsplan De
Zwinpolders)' werd positief geadviseerd en in december goedgekeurd in de provincieraad.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

367.162,55

608.845,63

0,00

0,00

477.438,75
0,00

-367.162,55

-608.845,63

-477.438,75

Financiering
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Actie: AC000203
Het ondersteunen van gemeenten bij het versterken van de dorpskern door in te zetten op zaken die de ruimtelijke
kwaliteit, sociale cohesie en duurzaamheid ten goede komen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met de start van de nieuwe legislatuur 2020-2025 is de materie “dorpenbeleid”
gecentraliseerd onder de actie AC000452 (Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling). De
provincieraadsleden kunnen via bovenvermelde actie het beleid opvolgen. Deze actie is zonder
voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid.

Actie: AC000543
Uitvoeren van het strategisch project Ijzer-en Handzamevallei
Van 01/01/2021 tot 31/12/2025
Toelichting:

De IJzer- en Handzamevallei, in samenhang met haar bovenlopen, fungeren als een soort
klimaatspons: waterbergend en waterafvoerend indien nodig, waterinfiltratie daar waar het
best kan; idem met ruimte voor watercaptatie. Op Vlaams niveau bekeken behoren De IJzeren Handzamevallei tot die gebieden die het grootste potentieel hebben als waterbergende
systemen. Via dit strategisch project - in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen – wil de Provincie een breder draagvlak verkrijgen om ruimtelijke vraagstukken en
acties aan te pakken die klimaatadaptie en -mitigatie oproepen, op het snijpunt met de
urgente problematieken van waterretentie, waterinfiltratie, watercaptatie,
drinkwaterkwaliteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De goedkeuring van het Strategisch Project IJzer-Handzame vallei hield de
aanwerving van een coördinator in. Op 1 december 2021 werd de coördinator aangeworven
in deze functie. Dit heeft in december geleid tot de verdere vervulling van de formaliteiten
tussen de Provincie en Departement Omgeving. Eveneens werd een eerste start gemaakt met
de projectstructuur, het in kaart brengen van alle stakeholders en de verfijning van de
doelstellingen per deelgebied. Het project werkt in 3 deelgebieden met doelstellingen op maat
van het deelgebied: bovenloop IJzer, Blankaartbekken en Handzamevallei. Voor de realisatie
van de investeringen in de gebieden werd een dossier ingediend in kader van de oproep
Water-Land-Schappen 2.0. indien goedgekeurd (voorzien voor januari 2022) wordt dit dossier
als investeringsdossier gekoppeld aan het Strategisch Project.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

42.857,14

0,00

0,00

42.857,14

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000029
3.10 Uitvoeren van het vergunningenbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie beschikt over een aantal decretale taken en opdrachten in het kader van de
omgevingsvergunning. De deputatie beschikt enerzijds over een bevoegdheid in eerste aanleg (voor
projecten gelegen op grondgebied 2 gemeenten, voor projecten op de Provinciale lijst en voor klasse
1-inrichtingen) en anderzijds over een bevoegdheid om te oordelen over beroepen tegen
beslissingen over omgevingsvergunningsdossiers op gemeentelijk niveau. Die taken dienen conform
de voorgeschreven geëigende procedures en de gestelde dwingende termijnen te worden
uitgevoerd. Daartoe worden ook steeds de voorgeschreven adviezen ingewonnen, waaronder vaak
het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. De Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie moet bovendien ook een aantal complexere dossiers op
gemeentelijk niveau adviseren. Om dit alles mogelijk te maken dienen uiteraard de nodige middelen
en het nodige personeel beschikbaar gesteld.
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Indicator: Percentage tijdig genomen eigen beslissingen en uitgebrachte adviezen. - Streefwaarden:
100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
Alle termijngebonden procedurestappen en beslissing werden tijdig uitgevoerd en genomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

199.399,87

228.944,00

303.279,00

225.950,00

227.831,00

227.831,00

26.550,13

-1.113,00

-75.448,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000205
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...). Het beschikken over een volledig intern
geautomatiseerd dossierbehandelingssysteem dat volledig compatibel is met het Vlaamse
omgevingsloket is de prioriteit voor de dienst Vergunningen. Het verdedigen van de
provinciale eindbeslissingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra aandacht,
deels via eigen capaciteit en deels via toewijzing van opdrachten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle wettelijke beslissingstermijnen voor vergunningen werden gerespecteerd.
Het nieuwe eigen systeem (Vergunningen.net) is geïmplementeerd in de procedure 'eerste
aanleg'. Voor de beroepsdossiers (die nog grotendeels op papier ingediend worden) is dit nog
niet helemaal het geval.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

193.954,87

208.944,00

208.944,00

225.950,00

227.831,00

227.831,00

31.995,13

18.887,00

18.887,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000206
Evalueren van eeuwigdurende vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De omgevingsvergunningen zijn eeuwigdurend geworden. Daar staat tegenover dat
vergunningen tussentijds geëvalueerd worden, enerzijds op basis van het Vlaamse
meerjarenprogramma (algemene evaluaties) en anderzijds op basis van eventuele specifieke
provinciale aandachtspunten (gerichte evaluaties). Er wordt mee uitvoering gegeven aan het
Vlaamse meerjarenprogramma.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd verder uitvoering gegeven aan het Vlaamse meerjarenprogramma. In
de bewuste periode werden hiervoor 7 bijeenkomsten van de provinciale
omgevingsvergunningscommissie georganiseerd. Er is een studie opgestart rond de evaluatie
van het luik "bedrijfsspecifieke landschapsintegratie".
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.445,00

20.000,00

0,00

0,00

94.335,00
0,00

-5.445,00

-20.000,00

-94.335,00

Investeringen
Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000004
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De ambitie van deze beleidsdoelstelling is om ‘het provinciebestuur als kennispartner’ professioneel uit te
bouwen, ter ondersteuning van beleidsvoorbereiding en het nemen van beslissingen zowel door het
provinciebestuur als regiobestuur zelf, haar partners (bv. lokale besturen, kennisinstellingen, organisaties
uit het middenveld), als door individuele partijen (bv. burgers en ondernemers). Het provinciebestuur met
al haar diensten en agentschappen beschikt immers over heel wat data, informatie, kennis en expertise,
en er gebeurt heel wat analyse en onderzoek ten behoeve van eigen beleid of ter ondersteuning van
externe partijen. Daarbij wordt in veel gevallen heel gericht ingezet, hetzij thematisch, hetzij
gebiedsgericht van geografisch zeer fijnmazig tot grensoverschrijdend en internationaal, hetzij door een
combinatie van deze factoren. Dit is een bijzondere meerwaarde die andere partners niet of niet altijd
kunnen aanbieden. Dit alles moet op een meer gecoördineerde manier in de kijker gezet worden, passend
binnen de ambitie om meer integraal en geïntegreerd beleid te voeren. Het effect van deze
beleidsdoelstelling voor zowel de interne als de externe klanten en stakeholders is een efficiëntere
dienstverlening, zowel specifiek van adequate en gerichte inzetbaarheid van data, informatie, kennis,
expertise en onderzoek, als van comfortabeler beschikbaar stellen van diverse data en informatie aan een
breder publiek. Als impact levert dit finaal het onderbouwen van de diverse ontwikkelingen in WestVlaanderen op, met het verhogen van de kwaliteit van beleidsvoering en het versterken van de positie van
het provinciebestuur en haar stakeholders (zowel groepen van belanghebbenden als individuele partijen
als klanten). Dit zal zowel de samenwerking intern tussen de diensten en agentschappen ten goede
komen, als de samenwerking tussen het provinciebestuur en haar stakeholders, zowel vraag- als
aanbodgericht. Deze beleidsdoelstelling versterkt de herkenbaarheid, profilering, inzetbaarheid en
meerwaarde van het provinciebestuur, specifiek in haar rol als kennispartner, en het ondersteunt ook haar
rol als regiobestuur.
Indicator: Het globaal aantal geregistreerde gebruikers op het digtaal portaal KennisWest - Streefwaarde
(eind 2025): 5.000
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.171.337,49

6.204.466,93

2.051.680,34

2.039.006,78

8.252.151,58
2.839.843,50

-3.119.657,15

-4.165.460,15

-5.412.308,08

770.117,25

1.070.192,07

1.164.070,88

232.121,89

235.575,56

0,00

-537.995,36

-834.616,51

-1.164.070,88

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

Actieplan: AP000030
4.01 Afgestemd uitvoeren van analyses, studies en onderzoeken door het Provinciebestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Als provinciebestuur voeren de verschillende diensten en agentschappen zelf heel wat analyses,
studies of onderzoeken uit, of we verlenen opdrachten daartoe. We maken periodiek een overzicht
van wat we enerzijds systematisch en anderzijds ad hoc op dat vlak doen en houden rekening met
nieuwe behoeften en mogelijkheden. We maken multidisciplinaire indicatorensets op over het
provinciaal grondgebied, grensoverschrijdend en voor specifieke streken.
Indicator: De jaarlijkse geactualiseerde inventaris van onderzoeken en analyses uitgevoerd door het
provinciebestuur en haar agentschappen (zelf of als opdrachtgever) - Streefwaarden: 1 (in 2021), 1
(in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
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De inventaris bevat momenteel informatie (datareeks/onderzoek/omgevingsanalyse/methodiek)
van de onderzoeksentiteiten van POM (DSA), Westtoer (kenniscentrum) en Data & Analyse van het
Provinciebestuur zelf. Deze inventaris werd voor de eerste keer opgemaakt in 2019 en wordt jaarlijks
geactualiseerd. De helft van de geregistreerde onderzoeken en omgevingsanalyses gebeurden op
eigen initiatief van de drie onderzoeksentiteiten, de andere helft op vraag van derden. Het is de
bedoeling om de inventaris verder uit te breiden met onderzoeksinitiatieven die door de diensten
(los van de onderzoeksentiteiten binnen het bestuur) tot stand gekomen zijn.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

96.115,88

139.829,55

7.352,74

10.000,00

278.531,55
10.000,00

-88.763,14

-129.829,55

-268.531,55

Investeringen
Financiering

Actie: AC000207
Afgestemd uitvoeren van beleidsondersteunende analyses, advies en maatwerk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert data-analyses uit zowel op vraag van derden als op eigen initiatief.
Bijkomend worden diverse beleidsondersteunende studies uitbesteed in functie van
provinciale beleidsplanning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 2 maart werd de 'Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2021' voorgesteld
tijdens een webinar. Er waren 250 deelnemers. De atlas en gemeentelijke steekkaarten
worden ontsloten via KennisWest.be. In de periode maart - december waren er bijna 7500 hits
op de atlas, met bijna 5000 unieke bezoekers. In het najaar van 2021 werd verder gewerkt
aan het rapport van het leefbaarheidsonderzoek: het rapport dat in 2020 werd opgeleverd
vormde de basis van besprekingen met de verschillende beleidsdiensten. Er werden op basis
hiervan bijkomende analyses uitgevoerd. Eind 2021 werden beleidsaanbevelingen voorbereid,
die begin 2022 aan de deputatie zullen worden voorgelegd. Samen met de dienst Mobiliteit en
Infrastructuur is een onderzoek gestart naar het verplaatsingsgedrag van de
hogeschoolstudenten in Brugge en Kortrijk. In 4 gemeenten (Zedelgem, Ichtegem, LangemarkPoelkapelle en Zonnebeke) werden, samen met de OCMW’s, kwetsbaarheidsonderzoeken
uitgevoerd. Er werden diverse maatwerkprojecten uitgevoerd: in 2021 werden 68 vragen
beantwoord, het merendeel op vraag van provinciale diensten (19) en lokale besturen (28). De
rode draad doorheen de thema's zijn demografische analyses, vooral dan op atypische
gebiedsindelingen, dorpenanalyses, woonbeleid en onderzoeksondersteuning. Verder was er
ook betrokkenheid en desgevallend financiële ondersteuning bij studies van andere diensten
en agentschappen, zoals een studie over grensoverschrijdende vervoersbewegingen (project
TransMobil) en een studie over arbeidszorg.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

52.173,01

58.951,87

0,00

0,00

155.192,00
0,00

-52.173,01

-58.951,87

-155.192,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000208
Vormgeven, opzetten en voorbereiden projecten milieu, natuur en landschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De actie voorziet in middelen ter vormgeving, opzetting en voorbereiding van projecten van
de dienst Milieu, natuur en waterbeleid waarvan de nood zich manifesteert en die niet vervat
zijn in de reguliere specifieke werking of in de reeds bestaande projectwerking.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. het aflopend Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg FranceWallonië-Vlaanderen) werd nog gewerkt aan de eindrapportage. Daarnaast is de
projectenveloppe aangesproken om cofinancieringsmiddelen i.k.v. het project Grassification
te kunnen laten terugvloeien naar de dienst EEIS (dit project werd verlengd en het
projectbudget wijzigde). Er werd tevens een bijdrage geleverd voor de projectleiding van het
project I-Qua naar aanleiding van de afronding van dit project.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.835,30

1.810,30

1.352,74

0,00

62.179,55
0,00

-3.482,56

-1.810,30

-62.179,55

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000209
Verzekeren van de milieucoördinatorplicht (uitvoeren van studies en onderzoek)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De milieucoördinator heeft als taken: adviseren van alle investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant zijn, bijhouden van een afvalstoffenregister en duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, informeren van personeelsleden over het verduurzamen
van de interne werking, opvolgen van de emissie- en immissiemetingen en de registratie van
de resultaten, waken over het naleven van de milieuwetgeving en daarvoor op regelmatige
tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de
afvalstromen, opstellen van een jaarverslag met hierin de wijze waarop zij de opdracht heeft
vervuld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor volgende projecten werden omgevingsvergunningsaanvragen ingediend:
remise Bulskampveld, afspuitplaats Bulskampveld, hernieuwing De Gavers, Technicum
Kortrijk, loods Pannecoucke, loods groendienst Wijnendale, update Tillegem, loods Kemmel,
loods groendienst Sterrebos, stopzetting loods Kalvekeetdijk en stopzetting Provinciehuis
Abdijbeke en Bezoekerscentrum De Blankaart. Momenteel zijn er een aantal dossiers lopende:
hoogspanning en masterplan Raversyde, hernieuwing provinciedomein De Palingbeek en
loods Fort van Beieren. I.s.m. de dienst Mobiliteit en Infrastructuur worden de
rioleringsstudies opgevolgd: Bergelen en PTI KDG. De milieucoördinator blijft deelnemen aan
de rondgangen op de provinciale sites samen met de preventieadviseurs, afhankelijk van de
dan geldende maatregelen fysiek of online. De jaarlijkse controles van de IBA's (individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater) in de provinciale domeinen werd terug uitbesteed
aan PCM Oost-Vlaanderen. De resultaten van de staalnames, die plaatsvonden in juli en
november, werden gedeeld met de bevoegde diensten. Na overleg met OVAM in 2020 werd
een lijst van 7 sites gemaakt waar voor enkele percelen nog een oriënterend bodemonderzoek
nodig is. De opdracht werd gegund aan PCM; zij hebben in de 2 de jaarhelft van 2021 werk
gemaakt van De Gavers, Harelbeke (vooronderzoek, veldwerk en analyses uitgevoerd –
rapportage nog af te werken), PTI campus KDG, Kortrijk (vooronderzoek, veldwerk en analyses
uitgevoerd voor 80%uitgevoerd – rapportage nog uit te voeren), ’t Hooghe, Kortrijk
(vooronderzoek, veldwerk en analyses uitgevoerd – rapportage af te werken). De andere 4
sites staan op de planning in 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.957,08

28.017,87

0,00

0,00

11.360,00
0,00

-12.957,08

-28.017,87

-11.360,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000210
Organiseren van biodiversiteitsmonitoring
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie verzamelt doelgericht natuurdata door de inzet van vrijwilligers voor
dataverzameling en het opvragen van natuurdata vanop waarnemingen.be. Voor het eerste
doel worden overeenkomsten op maat opgemaakt, die de uitbetaling van
vrijwilligersvergoedingen en vervoersonkosten regelt. Voor het tweede doel bestaat een
overeenkomst met Natuurpunt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Medio 2021 werden reeds uitbetaald: het saldo 2020 en het voorschot 2021
binnen de meerjarige overeenkomst 2020-2022 rond het gebruik van data uit
waarnemingen.be. De contexten waarbinnen gegevens m.b.t. soortverspreiding worden
opgevraagd zijn nog steeds provinciale prioritaire en symboolsoorten, provinciedomeinen en
groene assen, de regio-schermen Zwinstreek en grenszone Frankrijk, specifieke projecten (b.v.
1000-soorten dagen),...
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.252,94

8.300,00

0,00

0,00

15.300,00
0,00

-10.252,94

-8.300,00

-15.300,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000211
Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie participeert in een tijdelijk onderzoeksproject dat de invloed nagaat van
alternatief graslandbeheer op de insectenpopulatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verlenging van het onderzoeksproject werd medio 2021 goedgekeurd door
de deputatie. De verlenging loopt tem 31/12/2024. De scoop en de inhoud van het onderzoek
blijft dezelfde. Het partnerschap werd wat uitgebreid, en de financiële afspraken hertekend
(sinds verlenging overeenkomst zijn UGent én INBO netto ontvangende partijen binnen de
opdracht). Voor de Provincie groeit het aandeel, maar werd anderzijds ook co-financiering
bekomen van twee andere provinciebesturen (t.g.v. recente tendens om méér interprovinciaal
samen te werken rond studie-opdrachten). In 2021 werden alle betalingen verricht die
verwijzen naar de eerste overeenkomst, daarnaast tevens een eerste betaling die verwijst
naar de verlenging van de onderzoeksopdracht.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.500,25

15.249,51

0,00

0,00

7.000,00
0,00

-6.500,25

-15.249,51

-7.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000212
Periodiek uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt wordt 4 keer per jaar uitgegeven, zowel in een fysiek
als een digitaal formaat. De inhoud focust zich op de sociaaleconomische dynamiek (in ruime
zin) in West-Vlaanderen. Daarbij wordt samengewerkt met provinciale diensten,
agentschappen en externe partijen. Elke editie bevat zowel vaste rubrieken (zoals starters,
innovatie, bedrijvig onderwijs, in de kijker, Fabrieken voor de Toekomst, ondernemen,
naarstige plekken) als een themakatern dat waardevol en uniek journalistiek onderzoek
brengt. In 2023 wordt de 65ste jaargang voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden 3 edities van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt uitgegeven en
verspreid aan de abonnees, zowel in papieren versie als in digitaal formaat via diverse
kanalen en KennisWest.be. In het voorjaar werd eerst nog de laatste editie van 2020 met het
themakatern over duurzaam bouwen verspreid, samen met een extra promotieactie naar de
bouwwereld. Daarna volgde de editie met het themakatern 'Ondernemen begint met een
droom'. In het najaar werd het dubbelnummer uitgegeven met als themakatern 'Kennisregio
West-Vlaanderen' dat in relatie stond met het onderzoek daarover (zie ook actie 218). Er werd
ook gestart met de opmaak van de editie met themakatern over de fietseconomie in WestVlaanderen die in 2022 wordt afgewerkt en verspreid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.397,30

27.500,00

6.000,00

10.000,00

27.500,00
10.000,00

-3.397,30

-17.500,00

-17.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000213
Opmaak en actualisatie van multidisciplinaire indicatorensets
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in de vorige gebruikt om de personele inzet op dit domein toe te lichten
(analoog met actie AC000214). Voor deze legislatuur worden deze inspanningen gebundeld
binnen de actie AC000207 (Afgestemd uitvoeren van beleidsondersteunende analyses, advies
en maatwerk). Deze actie is zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair
worden aangeduid.

Actie: AC000214
Overzicht van het provinciebestuur over analyses, studies en onderzoeken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in de vorige gebruikt om de personele inzet op dit domein toe te lichten
(analoog met AC000213). Voor deze legislatuur worden deze inspanningen gebundeld binnen
de actie AC000207 (Afgestemd uitvoeren van beleidsondersteunende analyses, advies en
maatwerk). Deze actie is zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair
worden aangeduid.
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Actie: AC000215
Onderzoek ifv uitbouw documentatiecentrum voor Wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie is zonder voorwerp. De provincieraadsleden kunnen de werking van het Wereldhuis
en het documentatiecentrum opvolgen via de acties AC000225 (Uitbouwen en beheren
documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via de organisatie van vorming) en AC000222
(Uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via uitbouw
collecties). Deze actie is zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair
worden aangeduid.

Actieplan: AP000031
4.02 Gecoördineerd beheren en breed beschikbaar stellen van data en informatie die zowel door het Provinciebestuur zelf
als door anderen wordt gegenereerd
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We beschikken over diverse soorten data (bv. statistisch, cartografisch) en informatie (bv.
onderzoeken, publicaties, documentatie, tools) over West-Vlaanderen die we zelf genereren of van
andere partijen verkrijgen. We stellen dit op een gecoördineerde manier breed ter beschikking via
het nieuw integrerend digitaal portaal KennisWest en via specifieke systemen en locaties waar
nodig, waarbij een meerwaarde gecreëerd wordt t.o.v. wat andere partijen aanbieden.
Indicator: Aantal nieuwe (jaarlijks 8.400) en aantal gewiede items in KennisWest.be Streefwaarden: 9.600 (in 2021), 9.600 (in 2022), 9.600 (in 2023), 14.400 (in 2024), en 14.400 (in
2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 13.175
Er werden 11.7600 nieuwe en 1.415 gewiede items verwerkt in KennisWest.be.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

372.651,83

405.272,07

14.257,52

12.294,19

438.897,07
37.482,39

-358.394,31

-392.977,88

-401.414,68

137.336,88

152.845,00

152.845,00

0,00

0,00

0,00

-137.336,88

-152.845,00

-152.845,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
150

2021

Actie: AC000216
Beheren en beschikbaar stellen van statistische omgevingsdata via Provincies in Cijfers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er is een intense samenwerking tussen de 5 Vlaamse Provincies m.b.t. dataverwerving en
data-ontsluiting (geregeld via een samenwerkingsovereenkomst).
Provincies.incijfers.be is de gemeenschappelijke tool om data te ontsluiten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Provincies in Cijfers (PinC) is een initiatief van de 5 Vlaamse Provincies. Het is
een online tool om statistische omgevingsinformatie ter beschikking te stellen over de
verschillende beleidsdomeinen relevant voor lokale besturen. West-Vlaanderen is
verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen wonen en gezondheid. Binnen deze
beleidsdomeinen werden de datasets geactualiseerd, en vooral binnen het beleidsdomein
wonen werden bijkomende datasets (data wonen Vlaanderen en kadaster) opgenomen. Begin
2021 werd een rapport voor de Eerstelijnszones (ELZ) online gezet. Gekoppeld hieraan werd
een specifieke dataset en opleiding voorzien voor de populatiemanagers van de
vaccinatiecentra. In juni is het rapport landbouw online gekomen en in het najaar de
herwerkte versie van het woonrapport. Momenteel wordt gewerkt aan een rapport ruimte en
een rapport klimaatadaptatie. In het voorjaar werden een hele reeks vormingen
georganiseerd: voor gemeentelijke ambtenaren lokale economie, voor medewerkers
Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) wonen, voor medewerkers Samenlevingsopbouw,
voor personeel stad Oostende, voor eigen collega's van gebiedswerking. In overleg met de
gemeentebesturen wordt in PinC een gemeentegedragen wijkindeling geïntroduceerd
(authentieke bron voor de wijkindeling). Voor 19 gemeenten is er eind 2021 een afgeklopte
wijkindeling. Eind 2021 werd ook de beslissing genomen om alle publiek toegankelijke data op
PinC als open data te beschouwen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.000,00

70.000,00

145,71

0,00

70.000,00
0,00

-69.854,29

-70.000,00

-70.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000217
Beheren en beschikbaar stellen van geodata
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten die toelaat om ruimtelijke
overheidsinformatie te raadplegen, te analyseren en te verwerken. De provinciale
dienstverlening richt zich zowel op intern gebruik (provinciale diensten) als externe gebruik
(andere overheden, organisaties en burgers).
I.k.v. het GISWest platform, PinC en ruimtelijke kubussen Data & Analyse wordt er
geïnvesteerd in jaarlijkse actualisatie van diverse ruimtelijke data, optimalisatie van beheer,
verwerking en publicatie systemen/processen (GIS) en ondersteuning van de interne en
externe ruimtelijke dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het GISWest-platform is een verzameling van (web)diensten, applicaties en
tools die overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid bieden om
actuele geo-informatie van overheden te raadplegen, te analyseren en te verwerken. De
aangeboden geo-informatie wordt op systematische wijze geüpdatet i.s.m. de provinciale
diensten. Het GISWest platform en zo'n ondersteunende software werd i.s.m. de externe
leverancier geüpgraded naar de recentste versie (zie actie AC000221). Verschillende
projecten/processen met verwerking van geo-informatie van diverse provinciale diensten
werden geadviseerd en begeleid. Onder andere de Groendienst werd begeleid bij de
ontwikkeling van de app 'SafeTreeFirst' voor beheer van bomen op provinciale domeinen. Op
vraag van de sectie Belastingen werden de recentste feiten 'tweede verblijfsbelastingen' en
'bedrijfsbelastingen' verwerkt en op kaart weergeven via een intern geoloket. Op vraag van de
dienst Erfgoed werd het geoloket omtrent WOI luchtfotografie geactualiseerd. Op vraag van
de sectie Data & Analyse werd begeleiding voorzien bij het opstellen van metadata als
onderdeel van het Europees project TransStat. Er werd volgens overeenkomst met de
leverancier verder in de dataset Plan3D geïnvesteerd (grootschalige luchtfoto en oblique
beelden van het volledige grondgebied West-Vlaanderen) zodat deze dataset ook 2021 ter
beschikking is ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen bij 6 provinciale diensten. Ter
optimalisatie van het centraal beschikbaar stellen van actuele geo-informatie is er een
abonnement genomen op een tool om op geautomatiseerde wijze web services die geoinformatie van b.v. Informatie Vlaanderen uit te lezen en beschikbaar te maken op het
GISWest-platform.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

34.841,83

40.077,63

0,00

0,00

40.077,63
0,00

-34.841,83

-40.077,63

-40.077,63

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000218
Beheren en beschikbaar stellen van documentatie via het Kenniscentrum en KennisWest
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het documentatiebeheer komt sinds de ontwikkeling van het nieuw digitaal portaal
KennisWest.be nu tot volle wasdom. Dit omvat o.m. het coördineren, beheren (selecteren,
screenen, centraliseren, bewaren, opvolgen) en beschikbaar stellen van documentatie over of
nuttig voor de sociaaleconomische ontwikkeling van West-Vlaanderen, alsook de coördinatie
en beheer van abonnementen, lidmaatschappen en publicaties voor het Kenniscentrum en
voor provinciale diensten en kabinetten, passend in de interne collectie. De doelgroepen van
deze dienstverlening zijn zowel intern (provinciale diensten en agentschappen) als extern (bv.
lokale besturen, kennisinstellingen, ondernemerswereld).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: KennisWest.be werd systematisch met nieuw materiaal geactualiseerd. Het
groeide sinds januari 2021 aan met 11.760 artikels, publicaties, gedigitaliseerde dossiers,
berichten, evenementen, oproepen, kennistools, organisaties, periodieken, dienstverlening en
ontwikkelingen. Hiervan waren 63 items ingevoerd voor de interne collectie (aankoop boeken,
abonnementen en lidmaatschappen voor personeel). Partnerschappen met uitgeverijen
werden opgestart (Garant, Pantarein Editorial, Vereniging Vlaamse Reisbureaus, Etion,
Bouwunie, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, Mediawerf, Editor International, De
Wakkere Burger) i.f.v. het verspreiden van betalend materiaal en bekendmaking
KennisWest.be. Verschillende teamleden worden voortdurend gevormd in vaardigheden voor
het documentatiebeheer. De algemene lanceringscampagne over de bekendmaking van
KennisWest die in het najaar van 2020 werd opgestart, werd beëindigd in december 2021.
Daarbij werden er zowel via klassieke media (bv. De Standaard, Ondernemers) als via digitale
weg (bv. LinkedIn, Google) advertenties geplaatst. Er werd een interactieve presentatie over
KennisWest opgemaakt in samenwerking met dienstverlener Xiwa, om in de loop van 2022
doelgroepen specifieker te benaderen. Materiaal van de kerncollectie werd verder
gedigitaliseerd i.s.m. dienstverlener iGuana. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing
van de ambitie 'Kennisregio West-Vlaanderen' werd opgemaakt i.s.m. dienstverlener Nelson;
dit wordt in 2022 verder gezet met acties ter uitvoering.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

189.685,37

209.500,00

0,00

0,00

217.000,00
0,00

-189.685,37

-209.500,00

-217.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000219
Optimaliseren van het digitaal portaal KennisWest en ontwikkelen van nieuwe tools
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het digitaal portaal KennisWest.be is er een onderhoudscontract en zijn er maandelijkse
kosten voor de hosting en de SQL-database.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het digitaal portaal KennisWest.be werd door de externe leverancier
ondersteund en optimaal onderhouden. Het platform werkt stabiel en bij de weinige
onderbrekingen werd snel een oplossing naar voor geschoven. De leverancier is proactief en
meldt ook nieuwe zaken rond veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.875,68

41.900,00

0,00

0,00

34.400,00
0,00

-41.875,68

-41.900,00

-34.400,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000220
Uitvoeren van het Europees project TransStat (Interreg FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

TransStat is een Interregproject Vlaanderen - Wallonië - Frankrijk. Het doel van het project is
het bepalen van een werkwijze om permanent grensoverschrijdende datasets (focus op
gemeenteniveau) ter beschikking te stellen voor toekomstige projectpartners en stakeholders
in de betrokken regio.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verlening van het project TransStat tot 31/03/2022 werd goedgekeurd. Als
projectleider staat de Provincie in voor de dagelijkse opvolging en rapportering van het
project. Dit behelst het bewaken van de algemene voortgang, het organiseren van overleg en
het opmaken en indienen van de semestriële activiteitenrapporten. Werkpakket 3 werd in het
voorjaar 2021 afgerond en werkpakket 4 (ontwikkelen metadataservice) en 5
(samenwerkingsakkoord en slotevent) zijn in uitvoering. Naast de algemene coördinatie voor
deze werkzaamheden staat de Provincie in voor alle werkzaamheden nodig voor het
ontwikkelen van de metadataservice langs Vlaamse zijde en de organisatie van het slotevent
(08/03/2022). Het samenwerkingsakkoord dat het verder zetten van de werkzaamheden na
afloop van de Interreg-periode moet garanderen, zal in het voorjaar 2022 door alle betrokken
partners, inclusief de Provincie, ondertekend worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.804,81

5.619,44

24.619,44

14.108,51

12.294,19

37.482,39

11.303,70

6.674,75

12.862,95

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000221
Afgestemd beheren van data en informatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het digitaal portaal KennisWest.be, kubussen, databaseprocessen, het GISWestplatform en
diverse data worden jaarlijks verder geoptimaliseerd (actualiseren, bijwerken, uitbouwen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd het digitaal informatieportaal KennisWest.be aangepast en
doorontwikkeld om mee te blijven met de evoluties rond informatieverwerking en
informatieverspreiding. Het betreft zowel nieuwe functionaliteiten, aanpassing aan nieuwe
juridische vereisten als evoluties in de interface. In het voorjaar werd gefocust op de
achterkant van het systeem en in het najaar werd de volledige vernieuwing van de
detailpagina’s in het portaal uitgewerkt, geïmplementeerd en gelanceerd. De geplande
optimalisaties werden correct, tijdig en met de nodige betrokkenheid van de leverancier
binnen de voorziene scope uitgevoerd. I.k.v. bedrijfszekerheid en beveiliging werd volgens het
uitgestippelde migratietraject het GISWest platform i.s.m. met de externe leverancier in
eerste fase geüpgraded naar de recentste versie van de ondersteunende software. Op deze
wijze wordt er voldaan aan de verwachtingen omtrent beschikbare functionaliteiten en
technologie van de interne/externe klanten. In het najaar werd de tweede fase om het
volledige GISWest platform te migreren naar een nieuwe up-to-date productie omgeving
(Windows Server) ingepland en voorbereid. Deze tweede fase is door omstandigheden
uitgesteld naar voorjaar 2022. Dit heeft geen impact op de beschikbaarheid van het GISWestplatform voor de gebruikers en processen. Nadat in 2020 het proces om 2de verblijven
ruimtelijk te detecteren herzien en geoptimaliseerd is geweest, is het onderhoud en updating
van de nodige data voor dit proces structureel opgenomen geweest bij de jaarlijkse update en
optimalisatie van de kubussen. Op vraag van de sectie Belastingen werd door de
dienstleverancier een analyse uitgevoerd om de resultaten van het proces om 2de verblijven
ruimtelijk te detecteren vergeleken met de lijsten van 2de verblijven aangeleverd door de
gemeenten met een eigen 2de verblijven belasting (vooral de kustgemeenten) en in een
dashboard beschikbaar gemaakt. Op deze wijze wil de sectie Belastingen een zo volledig als
mogelijk lijst van 2de verblijven opstellen. De kadastrale legger met eigenaarsgegevens en de
kubussen 'bevolking en gezinnen', 'werkzoekenden', 'onderwijs', 'kadaster' worden jaarlijks
geüpdatet en geoptimaliseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

137.336,88

152.845,00

0,00

0,00

152.845,00
0,00

-137.336,88

-152.845,00

-152.845,00

Financiering
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2021

Actie: AC000222
Uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via uitbouw collecties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het documentatiecentrum worden vier collecties uitgebouwd en ter beschikking gesteld van
het publiek (hoofdzakelijk intermediairen): NT2 (achtergrondwerken en educatieve
materialen), materialen voor educatie voor duurzame ontwikkeling (opvolger van het
documentatiecentrum Kleur Bekennen), achtergrond voor doelgroepen reglementen en
educatieve materialen EDIC.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) In de eerste helft van 2021 werd de overgang naar het eengemaakt
bibliotheeksysteem verder uitgerold. De migratie van VUBIS (het oude bibliotheeksysteem)
naar WISE (het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem) is volledig afgewerkt. De
overeenkomst tussen de Provincie en vzw Het Portaal, de vzw rond de openbare bibliotheek
ARHUS van Roeselare, ging in juni in voege. Dat ging gepaard met een communicatie naar de
leners. Vier medewerkers zijn opgeleid om met het nieuwe bibliotheeksysteem te werken. De
opgelopen achterstand bij de systeeminvoer van 2020 werd weggewerkt. Naar aanleiding van
de overgang naar het eengemaakt bibliotheeksysteem worden historische fouten uit de
catalogus weggewerkt. Dit garandeert dat gebruikers efficiënt materialen op thema en op
maat van hun doelgroep kunnen terugvinden in de databank/catalogus. De collectie werd
verder uitgebouwd en aangekochte materialen worden systematisch in WISE ingevoerd. De
uitbouw van de collectie blijft focussen op NT2-materialen, materialen voor mensen die
Nederlands willen leren. De uitleenboxen NT2 zijn gemaakt en ingevoerd en kunnen vanaf dit
jaar ontleend worden. Hiervoor werd samengewerkt met de scholengroep ARKORUM. In de
tweede helft van 2021 werd extra aandacht geschonken aan de aankoop van nieuwe
materialen voor het secundair en volwassenenonderwijs. In 2021 werd ook gewerkt aan het
toegankelijker maken van de collectie. Er werd een nieuwe indeling geïnstalleerd en elk boek
wordt onder de loep genomen om in de juiste categorie in te delen en er trefwoorden aan toe
te voegen in onze online catalogus. Dit moet ervoor zorgen dat ontleners gerichter kunnen
zoeken in onze collectie van materialen. Dit grote werk zal ook in 2022 verder gezet worden.
Interbibliothecair leenverkeer werd opgestart. Op die manier kunnen gebruikers die verder
van Roeselare wonen makkelijk de materialen van het documentatiecentrum voor
Wereldburgerschap ontlenen. Payconiq werd geïnstalleerd om klantvriendelijker en
toegankelijker te zijn. In de rubriek 'uit de rekken' van het halfjaarlijks magazine, waarin ook
het programma van het Wereldhuis staat, wordt steeds een greep uit het aanbod getoond om
dat aanbod verder te verspreiden. (2) Vanuit haar rol als kennispartner neemt de Provincie
deel aan het Europees onderzoek van de Radboud universiteit naar vierde pijler-initiatieven.
Vierde pijler-initiatieven zijn een bijzondere doelgroep voor en tegelijk partners van de
Provincie in de uitvoering van haar Noord-Zuidbeleid. Het zijn organisaties die door hun
gedrevenheid, hun onbaatzuchtige inzet en fijnmazige aanwezigheid in het maatschappelijk
weefsel – zowel bij ons, als in het globale Zuiden – belangrijke spelers binnen de wereld van de
internationale solidariteit zijn. Daarnaast is er ook de steeds grotere financiële impact van
deze pijler. Dit onderzoek zal de impact van vierde pijler-initiatieven objectiveren, wat de
mogelijkheid biedt hen duidelijker op de kaart van de internationale solidariteit te zetten.
Daartoe werd in 2021 een overeenkomst afgesloten. In 2021 verspreidde en verwerkte
Radboud universiteit de surveys en vonden de focusgroepen - i.s.m. het postgraduaat
duurzame ontwikkeling - plaats.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.324,36

36.175,00

3,30

0,00

50.800,00
0,00

-33.321,06

-36.175,00

-50.800,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000223
Garanderen van de vlotte werking van het Kenniscentrum West
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen het Kenniscentrum West vond quasi maandelijks intern structureel
sectie-overleg plaats met de diverse teams samen (collega's van data & analyse/Provincies in
Cijfers, documentatiebeheer/Kenniswest, GISWest en van West-Vlaanderen Werkt), naast een
tweewekelijks kernoverleg. Binnen de diverse teams is er zowel periodiek als ad hoc overleg
voor specifieke zaken (bijvoorbeeld team data en analyse, team documentatiebeheer). Door
de COVID-19-maatregelen gebeurde dit overleg noodgedwongen in de meeste gevallen online
via MS Teams. Twee collega's verlieten het Kenniscentrum West en er werden
aanwervingsprocedures gestart om deze plaatsen opnieuw in te vullen. In 2021 leidde dit tot
één positief resultaat, voor de tweede plaats werd de procedure eind 2021 hernomen. Voor
GISWest leidde de bevordering van de GIS-coördinator tot een positief resultaat, de
aanwerving van een GIS-deskundige nog niet. Ook voor de functie deskundige-journalistiek
was er geen positief resultaat. Deze beide aanwervingen worden in 2022 hernomen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

119,78

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00
0,00

-119,78

-2.000,00

-2.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000032
4.03 Overzichtelijk en doelgericht beschikbaar stellen van diverse kennis en expertise van het provinciebestuur en
organiseren van kennisoverdracht
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We benaderen diverse doelgroepen (bv. lokale besturen, onderwijs, kennisinstellingen,
ondernemers, middenveldorganisaties, bezoekers en burgers) met zowel het gebundeld aanbod van
kennis en expertise die de verschillende diensten en agentschappen aanbieden, als met specifieke
kennis en expertise. We organiseren daarbij specifieke educatie en kennisoverdracht waar nodig.
Bepaalde specifieke dienstverlening komt ook in de hierna volgende actieplannen voor.
Indicator: Aantal vormingsmomenten, infomomenten en netwerkactiviteiten voor gemeenten en
andere actoren voor de thema’s milieu (in brede zin) en wereldburgerschap - Streefwaarden: 25 (in
2021), 30 (in 2022), 30 (in 2023), 30 (in 2024), en 30 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 63
Er zijn 63 vormings- en netwerkmomenten georganiseerd, waarvan 20 voor gemeentelijke
ambtenaren. De andere momenten gingen door voor professionals uit het onderwijs en de
integratiesector of voor het brede publiek.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

983.115,96

994.697,65

6.859,96

0,00

950.377,00
0,00

-976.256,00

-994.697,65

-950.377,00

2.541,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.541,00

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000224
Overzicht beheren van kennis en expertise en dat beschikbaar stellen aan doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt een website om het woon- werkverkeer van bedrijven te helpen optimaliseren
ontwikkeld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie biedt via het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen
ondersteuning aan werkgevers en werknemers die hun bedrijfsmobiliteit en woonwerkverplaatsingen duurzamer willen organiseren. Naast de provinciale woon-werkcampagne
de testkaravaan, ondersteuning/ begeleiding en opvolgen Pendelfondssubsidiedossiers,
krijgen bedrijven ook de mogelijkheid om een gratis mobiscan (mobiliteitsanalyse) te laten
opmaken door de Provincie. De methodiek van de mobiscan was na meer dan 15 jaar
dringend aan een update toe met meer focus op digitalisering, automatisering en
benchmarking. Hiertoe werd een externe leverancier ingeschakeld voor de ontwikkeling van
een online webapplicatie. Eind mei 2021 werd het bestek gelanceerd; op 28 oktober 2021 gaf
de deputatie het fiat om de opdracht te gunnen aan Duo. Intussen zijn de eerste
werkgroepvergaderingen gestart. Oplevering is voorzien tegen ten laatste 7 september 2022.
De diensten ICT en EEIS bieden de nodige inhoudelijke ondersteuning in de projectgroep.
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2021

Actie: AC000225
uitbouwen en beheren documentatiecentrum voor Wereldburgerschap via de organisatie van vorming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast uitbouwen en beschikbaar stellen van collecties worden er ook vormingen
georganiseerd, gelieerd aan de materialen en collecties in het documentatiecentrum. Vorming
wordt breed ingevuld: netwerkactiviteiten, sensibilisering voor een breed publiek en
vormingen voor specifieke doelgroepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de werking van Wereldhuis West-Vlaanderen organiseerde de Provincie
39 vormingsmomenten, op drie na allemaal online. Er werd één online-netwerkevent opgezet
en er werden ook tien infomomenten in functie van verspreiding vertaalapp FACT (First Aid
Communication Tool) georganiseerd. (1) Er werden 6 vormingsreeksen (2 momenten)
taalverwerving en meertaligheid in het lager onderwijs en 1 reeks voor het kleuteronderwijs
ingericht. Daarnaast werd de reeks psychosociale begeleiding van mensen met een migratieachtergrond (3 momenten) en de reeks communiceren met anderstaligen (4 momenten) voor
begeleiders van mensen met een migratie-achtergrond ingericht. (2) Samen met de
centrumsteden werden twee avonden rond dekolonisatie georganiseerd en samen met VIVES
werd de lezing "Dochter van de kolonisatie" ingericht. (3) Voor het Zuidreglement waren er
vier schrijfmomenten waarop indieners hun dossier konden voorleggen: twee voor de
reguliere indiendata en twee voor thematische calls. I.k.v. de call ‘ondersteunen via diaspora
van landbouwinitiatieven in DR Congo' was er een speeddate. De vorming "Rapporteren aan
de Provincie" werd ook opgezet. (4) Globaal Kabaal, een lezingenreeks gekoppeld aan de
collectie van het documentatiecentrum organiseerde 5 activiteiten: lezingen rond honger,
Marokko en klimaat en conflict; één gesprekstafel met partners uit de Filipijnen en één
documentaire met aansluitend panelgesprek rond duurzame kledij. (5) Er werden resultaten
van onderzoeken voorgesteld: de impact van COVID-19 op 4e pijlers, praktijkonderzoek
taalhulpen en informele taalverwerving via speelpleinwerking. De resultaten van de
onderzoeken worden via KennisWest.be openbaar gesteld. Daarnaast was er de kick-off van
het Belgisch luik van het Europees onderzoek naar vierde pijlers i.s.m. het Postgraduaat
duurzame ontwikkeling. (6) Naast taalverwerving en meertaligheid werd voor het onderwijs
ook een voorstelling van materialen uit het documentatiecentrum binnen Klasbakken
georganiseerd en een workshop rond radicalisering in de klas. (7) Voor vierde pijlers werd,
naast vormingen aan het reglement gelinkt, ook een vorming rond beeldvorming
georganiseerd. (8) Van 23 tot 25 juni waren er webinars i.k.v. 50 jaar projectensteun. De
webinar van 25 juni werd gecapteerd door Focus-WTV en uitgezonden vanaf 27 juni. (9)
Samen met een aantal vrouwenbewegingen zette de Provincie i.k.v. internationale
vrouwenstraat een panelgesprek met sterke vrouwen op. (10) Voor mondiale ambtenaren
werd intervisie georganiseerd, een vorming rond revitaliseren van gemeentelijke adviesraden
en - samen met VVSG - twee vormingsmomenten rond Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. (11) In oktober vond de jaarlijkse netwerkdag plaats met
lezingen/workshops rond de thema's oorlog en conflict, duurzame mode, mondiale economie,
nieuwkomers naar tewerkstelling en klimaatactivisme. De netwerkdag was zowel online als
live te volgen. (12) In september en oktober werd, i.s.m. MiNaWa, een driedelige reeks rond
water opgezet. Er werden vernieuwende aanpakken, zowel in West-Vlaanderen als in het
globale Zuiden, voorgesteld. Elk moment ging door op een relevante locatie: Inagro, De
Gavers en het Vlaams Instituut voor de Zee. (13) Samen met 11.11.11 werd de
boekvoorstelling 'Van liefdadig tot rechtvaardig' van Els Hertoghen georganiseerd. (14) De
werkgroep FairTradeProvincie zette -samen met een aantal NGO’s- in het PTI het evenement
Goed Geboerd op.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.184,58

26.000,00

0,00

0,00

31.000,00
0,00

-23.184,58

-26.000,00

-31.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000226
Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu,
natuur en duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op
maat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In overleg met heel wat partners worden info- en overlegmomenten voor gemeenten
georganiseerd. In eerste instantie voor ambtenaren en schepenen milieu en duurzaamheid en
bij uitbreiding ook stedenbouw, Noord-Zuid, klimaat,... Verder wordt er specifiek voor
organisatoren van evenementen (lokale besturen en verenigingen) en scholen ook een
provinciale groepsaankoop van herbruikbare bekers georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Samen met de collega's van het Wereldhuis werd in september een
inspiratiereeks Wat met Water op 3 namiddagen op 3 locaties georganiseerd. Opzet was het
lokale en mondiale evenwaardig aan bod te brengen. Er werd gekozen voor een hybride event
met live streaming. De opkomst bleef hier onder de verwachtingen. Maar er wordt bekeken
om in 2022 de posters van voorbeeldprojecten ruimer te ontsluiten. In overleg met Afdeling
Handhaving, WVI en Leiedal werden een eerste fysiek overlegplatform omgevingshandhaving
georganiseerd op 20 oktober in Brugge. Hierbij werden toelichtingen rond stakingbevel en
controle viewer (beide Afdeling Handhaving) en werking provinciale dienst Waterlopen
geprogrammeerd. Met ruim 90 deelnemers uit diverse organisaties werd dit een mooi
netwerkmoment. Samen met WVI en Leiedal werd op 23 november een online infomoment
rond natuur en landschap georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.213,40

12.112,00

6.859,96

0,00

7.260,00
0,00

-3.353,44

-12.112,00

-7.260,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000227
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor kennis, expertise en onderzoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Filiaal III omvat aankoop, onderhoud en herstelling van
meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw.
De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar gemonitord en
opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd (incl. wettelijke
verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) worden
opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal III worden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.652,33

13.520,00

0,00

0,00

18.520,00
0,00

-6.652,33

-13.520,00

-18.520,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000228
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Monumentenwacht
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de werking van apb Monumentenwacht West-Vlaanderen wordt het onderhoud van
beschermd en onbeschermd erfgoed gestimuleerd. De Provincie heeft hiertoe een
beheersovereenkomst met het provinciaal agentschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelages werden tijdig betaald. Monumentenwacht WestVlaanderen apb voert de beheersovereenkomst uit.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

766.289,00

766.289,00

0,00

0,00

766.289,00
0,00

-766.289,00

-766.289,00

-766.289,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000229
Ondersteunen en opvolgen van de samenwerking met Vonk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet een jaarlijkse dotatie aan het provinciebedrijf Vonk. Het vormngs- en
expertisecentrum Vonk biedt lokale overheden ondersteuning d.m.v. vorming, selectie,
coaching, teambegeleiding, bemiddeling en consulting.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vonk voert de beheersovereenkomst, zoals goedgekeurd door de provincieraad
op 26 november 2019, uit. Voor de concrete acties wordt verwezen naar de rapportering van
Vonk apb.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

176.776,65

176.776,65

0,00

0,00

127.308,00
0,00

-176.776,65

-176.776,65

-127.308,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000230
Patrimoniumbeheer Filiaal III
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal III te Brugge onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal III werden
uitgevoerd. Er werden akoestische panelen voorzien in één van de leslokalen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.541,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-2.541,00

-5.000,00

-5.000,00

Financiering
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2021

Actieplan: AP000033
4.04 Versterken van het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij diverse doelgroepen door educatie, vorming en
intervisie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Natuur- en milieueducatie is een kerntaak van de Provincies en één van de instrumenten van het
provinciale natuur- en milieubeleid. NME beoogt een duurzame samenleving waarin elk individu, nu
en in de toekomst, bewuste duurzame keuzes maakt voor de natuur en het milieu. NME wil hier in
de eerste plaats toe bijdragen door een kwalitatief/toegankelijk NME-aanbod voor diverse
doelgroepen (onderwijs, bezoekers, recreanten, gezinnen, …) uit te werken en aan te bieden, zowel
op maat van de provinciedomeinen, de bezoekerscentra als de natuur daarbuiten. Dit met aandacht
voor de eigenheid van elke regio. Op die manier wil NME individuen in contact brengen met de
natuur, een natuur- en milieubewustzijn bijbrengen, de kennis m.b.t. natuur, milieu en duurzaam
handelen versterken, de betrokkenheid vergroten (zodat individuen zich actief inzetten) en de
vaardigheden versterken om duurzaam om te gaan met de natuur en het milieu. NME biedt hierbij
de mogelijkheid om de natuur en het milieu (op een laagdrempelige manier) met alle zintuigen te
ervaren, (leren) verkennen, bestuderen, interpreteren en begrijpen. In tweede instantie wil NME alle
West-Vlaamse NME-actoren inspireren en versterken door kennisuitwisseling te stimuleren,
deskundigheid te bevorderen, inhoudelijk en methodisch te vernieuwen, goede praktijkvoorbeelden
aan te reiken, begeleiders te vormen ter ondersteuning van de NME-werking, op maat de
gemeentelijke NME-werking te ondersteunen, zelf het goed voorbeeld te tonen en efficiënt in te
spelen op concrete behoeften, kansen en noden. Als laatste wil NME het onderwijs verduurzamen
als leer- en leefomgeving door het onderwijs te stimuleren en ondersteunen rond
duurzaamheidsthema’s, samen te werken met de andere Provincies in het kader van MOS, groenere
schoolomgevingen te realiseren (subsidie Natuur op school), buitenonderwijs (outdoor education) te
faciliteren en een aanbod op maat van het onderwijs aan te bieden en te begeleiden.
Indicator: Aantal vormings-, netwerk- en infomomenten voor interne en externe actoren op vlak van
Natuur- en Milieu-educatie en landschapseducatie - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in
2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 24
Er werden i.k.v. NME en landschapeducatie 24 vormings- netwerk- of infomomenten georganiseerd.
Deze gingen door voor internen NME-medewerkers (bezoekerscentra, regiowerking, MOS,..),
leerkrachten en directies of NMD-begeleiders.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.139.300,49

1.298.684,32

167.363,66

161.083,45

1.164.115,15
148.732,00

-971.936,83

-1.137.600,87

-1.015.383,15

12.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

5.000,00

63.499,93

63.499,93

0,00

63.499,93

58.499,93

-12.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000231
Uitwerken en uitvoeren van communicatie-initiatieven en -strategie m.b.t. natuurbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van soortactieprogramma's of campagnes is er soms nood aan de ontwikkeling
van info-borden, folders, of andere informatiedragers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie werden in 2021 kosten gedragen die te maken hebben met de
afwerking van Ferm! 2020, met de opmaak van Ferm 2021 (die evenwel pas in januari 2022
verspreid zal worden) en met de opmaak van een brochure n.a.v. de organisatie van een
symposium rond kleine landschapselementen, waarvoor een fotograaf werd ingeschakeld.
Het symposium had moeten doorgaan in december 2021 maar werd omwille van COVID-19
geannuleerd. Ook de brochure werd on hold gezet. Het symposium zou worden hernomen in
2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.378,75

10.040,00

0,00

0,00

10.040,00
0,00

-9.378,75

-10.040,00

-10.040,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000232
Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Ieder jaar begin maart organiseert de Provincie - samen met een aantal partners - de
natuurstudiedag. Gedurende deze dag worden lezingen vanuit het professionele en
recreatieve natuurvorsersveld rond een welbepaald thema gehouden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De natuurstudiedag 2021 werd georganiseerd op 06 maart als een webinar
door de COVID-19-maatregelen. Om deze reden werden de middelen op deze actie ook niet
uitbetaald (middelen betreffen kosten die te maken hebben met een fysieke organisatie zoals
catering, die via de West-Vlaamse Milieufederatie worden geregeld).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00
0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000233
Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In uitvoering van soortactieprogramma's of van campagnes wordt occasioneel vorming
georganiseerd met externe sprekers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd in 2021 één vorming georganiseerd. Het betrof een vorming rond VTA
'visual tree assessment', die werd opengesteld voor de medewerkers van het PDPO project
'bomen plannen/beheren/planten', voor medewerkers van de Groendienst en voor de
landschapsconsulenten van regionale en stadlandschappen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.875,50

3.120,00

0,00

0,00

3.120,00
0,00

-1.875,50

-3.120,00

-3.120,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000234
Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie organiseert via stad-land-schappen en regionale landschappen eco-moestuinteams, waarbij groepen van gezinnen onder begeleiding van een coach de stiel van het ecomoestuineren aangeleerd krijgen in theorie én praktijk.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Acties rond eco-moestuin-teams werden niet meer georganiseerd in 2021.
Mogelijk valt de actie in de toekomst integraal weg uit het aanbod.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

240,00

0,00

0,00

6.240,00
0,00

0,00

-240,00

-6.240,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000235
Stimuleren van kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering bij interne en externe milieu-actoren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overleg, studiedagen, symposia, vormingen, kennisuitwisseling,
deskundigheidsbevordering,... georganiseerd voor zowel interne als externe NME-actoren
(actoren Natuur en Milieueducatie).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor de interne NME-medewerkers (bezoekerscentra, regiowerking, MOS,...)
werd 5 keer een EDUCO georganiseerd (4/02, 27/04, 10/06, 10/09 en 10/12). In de
voormiddag was er telkens ruimte voor brede kennisuitwisseling en overkoepelende NMEpunten. In de namiddag waren er diverse werkgroepen (MAKE, GIDS,...) waarbij collega's rond
concrete items konden uitwisselen/samenwerken. Sinds 2021 sluit ook Raversyde aan bij dit
overleg. Daarnaast werd 2 maal een steunteam (27/05 en 23/09) georganiseerd waarbij
hoofdzakelijk de regionale NME-werking aan bod kwam (RL en SLS). Vanuit sectie NME werd
deelgenomen aan het interprovinciaal NME-overleg en MOS-overleg (25/02, 22/04, 24/06,
7/10 en 25/11) met andere Provincies en hogere overheden, waarbij uitwisseling en
samenwerking omtrent NME centraal staat. Daarnaast werd ook deelgenomen aan tal van
andere overlegvormen waar NME niet meteen centraal staat, maar wel deel uitmaakt:
Centrumleidersoverleg CLO, Klasbakken, overleg West-Vlaamse kinderboerderijen,... De
ambitie blijft om ook overkoepelend met en voor externe NME-actoren initiatieven op te
zetten, zoals een lerend netwerk NME. Voorlopig is hier nog geen ruimte voor. In najaar 2021
werd opnieuw contact opgenomen met AZ Groeninge omtrent het symposium 'natuur op
voorschrift' en een nieuwe datum vastgelegd (9 juni 2022). Ook de nodige voorbereidingen
werden opgestart.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

577.325,45

565.050,00

0,00

4.282,00

565.050,00
4.282,00

-577.325,45

-560.768,00

-560.768,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000236
Organiseren en faciliteren van een provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het
provinciale beleid milieu, natuur en klimaat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provinciale Minaraad werd in 2018 opnieuw samengesteld. Voortaan is de Minaraad
tweeledige opgebouwd: een dossiermatige Minaraad en een inspiratieraad. Voor de
inspiratieraad worden de leden uitgebreid met vertegenwoordigers van een aantal nieuwe
organisaties zoals Fietsersbond, Landelijke Gilde, Landelijk Vlaanderen, enz. De 2
Minaraadvergaderingen gaan telkens aansluitend door, 4-5 keer per jaar.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Minaraad van 21 juni werd hybride georganiseerd. Op 6 september werd er
een brainstormnamiddag in Roeselare georganiseerd voor de Minaraadsleden met
aansluitend een etentje. De opzet was 3-ledig: (1) elkaar (opnieuw) wat beter te leren kennen
na ruim 1 jaar online vergaderen, (2) terugblik: hoe ervaarden de leden de initiatieven en
adviezen van de Minaraad, (3) vooruitblik: rol en werking van de Minaraad, wat willen de
Minaraadsleden gerealiseerd zien. Op 20 september was er een fysieke Minaraad. Op 22
november was er een digitale Minaraad. Ook in de periode juli-december waren er
verschillende online overlegmomenten van het dagelijks bestuur waarop o.a. de planning voor
2022 besproken werd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.229,74

6.160,00

0,00

0,00

5.150,00
0,00

-11.229,74

-6.160,00

-5.150,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000237
Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,
natuur en klimaat
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De West-Vlaamse milieufederatie is de koepel van de West-Vlaamse milieu- en
natuurverenigingen. De Provincie ondersteunt reeds sinds 2002 de WMF mits een
samenwerkingsovereenkomst. Er is ook 1-2 jaar per jaar inhoudelijk overleg enerzijds met de
provinciale administratie en met de gedeputeerde. WMF is ook actief in het dagelijks bestuur
van de provinciale Minaraad.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitbetaling van het saldo voor 2020 werd goedgekeurd door de deputatie op
22 juli 2021. Verder was er vooral overleg met de WMF in kader van de Provinciale Minaraad.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

53.040,00

53.040,00

0,00

0,00

53.040,00
0,00

-53.040,00

-53.040,00

-53.040,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000238
Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de 5 provincies wordt er al sinds 2013 samengewerkt binnen het interprovinciaal
Kenniscentrum Milieu en aanverwante thema's (IPKC). Bedoeling is om meer te komen tot
gezamenlijke projecten en actief uitwisselen tussen de Provincies van kennis en expertise. Het
streefdoel van de netwerking is elkaar en elkaars activiteiten (beter) te leren kennen en te
komen tot een maximale uitwisseling van kennis en producten. Hiermee willen we als
provincie de gemeenten beter ondersteuning bieden bij hun lokaal milieubeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De stuurgroep van het IPKC overlegde online op 23 september en 18 november.
De handleiding Incidenten werd afgewerkt en in november bezorgd aan de (West-Vlaamse)
milieuambtenaren. Er werd verder gewerkt aan de inhoudelijke en praktische voorbereiding
van de netwerkdag milieu, natuur en gezondheid in 2022 in Antwerpen. De vijf Vlaamse
Provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via het online platform
provincies.incijfers.be stellen ze deze relevante cijfers ter beschikking van gemeenten. Zo
kunnen gemeenten hun energie- en klimaatbeleid vormgeven en monitoren, onder meer
dankzij kant-en-klare gemeentelijke klimaatrapporten. De lokale overheden vinden in deze
databank ook een kant-en-klaar “Rapport energie en klimaat” op maat van hun gemeente.
Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens op het vlak van de
vermindering van de broeikasgasuitstoot. Verder zijn er cijfers over de CO2-uitstoot per
sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van
hernieuwbare energie op hun grondgebied. Zo krijgt de gemeente inzicht in de maatregelen
die het meest effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en
grafieken wordt elke gemeente vergeleken met andere gemeenten, de Provincie of
Vlaanderen. In samenwerking met de collega’s van Data & Analyse en de vier andere
Provincies werd ook een rapport klimaatadaptatie uitgewerkt, dat beschikbaar zal zijn (maart
2022) in provincies.incijfers.be. Dit rapport wordt opgemaakt om gemeenten te ondersteunen
zowel bij de opvolging van hun klimaatadaptatiebeleid aan de hand van verschillende
indicatoren als om te rapporteren (naar Europa, gemeenteraad,…).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.060,00
0,00

0,00

0,00

-2.060,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000239
Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en
duurzame catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden ook een aantal projecten rond duurzaam bouwen opgevolgd zoals loods
Palingbeek en Hoeve Te Walle. Via diverse communicatiekanalen zoals Gazet en Westsite
wordt het provinciepersoneel op geregelde tijdstippen geïnformeerd en gesensibiliseerd.
Bijkomend worden enkele projecten (zoals Green Deal Palingbeek, Fair ICT en Verduurzaming
keuken) en werkgroepen (zoals Fair Trade trekkersgroep en SDG werkgroep) opgevolgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Samen met de dienst Accommodatie wordt de wetgeving herbruikbaar
cateringmateriaal verder opgevolgd. De eenmalige verpakkingen (melkjes en suikertjes) bij de
automaten in de eigen gebouwen werden verwijderd. Het verpakken van het take away
aanbod werd opgevolgd en waar mogelijk advies of tips gegeven om het aanbod en de
verpakking te verbeteren. Ook in overleg met bezoekerscentrum De Gavers worden de opties
voor aankoop/huur van herbruikbaar cateringmateriaal voor evenementen bekeken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

1.010,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

-10,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000240
Ontwikkelen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur voor een breed publiek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overkoepelende NME-producten ontwikkeld voor het brede publiek, Er wordt een
softwareprogramma voor reservaties, gidsenwerking,… in de educatieve centra beschikbaar
gesteld.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de gunning voor een nieuwe reservatiesysteem toegewezen aan
een nieuwe leverancier 4DVision. Dit ging vooraf door intensieve werkgroepen om de noden
en functionaliteiten duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast werden reeds de eerste
verkennende stappen gezet in functie van een uitrol in 2022. Momenteel ondersteunt de
centrale NME hoofdzakelijk de decentrale NME-werking bij het realiseren van een
overkoepelend aanbod. Naast het ondersteunen van de bijdruk en verdeling van de
boslympische spelen, werden er reeds afspraken gemaakt voor een vervolg in 2022. Binnen
het centrale team is er geen ruimte om hier zelf op in te zetten. Voorlopig kan dit enkel
gerealiseerd worden via samenwerking.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.613,48

144.608,66

0,00

0,00

99.950,00
0,00

-56.613,48

-144.608,66

-99.950,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000241
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de Kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In de provinciedomeinen zonder bezoekerscentrum/of NME educatieve werking (Raversyde,
Koolhofput, Zeebos) wordt natuurbeleving aangeboden. Bijkomend wordt ingezet op het
ontwikkelen en ondersteunen van een lokaal educatief aanbod op maat van de Kust en
diverse doelgroepen, ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw aan de Kust,
ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de gemeentelijke
NME-werking, promoten van het kustaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De planning van 2021 werd – net zoals in 2020 - gronding bijgestuurd i.f.v. de
wisselende en aangepaste COVID-19-maatregelen. De sterkhouders van 2021: (1) In het
voorjaar kreeg het opgerichte North Seal Team steun met de aankoop van sensibiliserend en
logistiek materiaal. Daarbij kwam ook heel wat overleg tussen kustgemeenten en experten.
(2) De Grote Schelpenteldag 2021 werd grondig aangepast door de COVID-19-maatregelen.
De Provincie coördineerde de actie ‘schelpenteldag@school’ waarbij 35 klassen uit 20 scholen
aan zee zich inschreven. Zij telden ruim 15.000 schelpen. (3) In de zomer coördineerde het
steunpunt NME Kust de Kustsafari i.s.m 5 kustbezoekerscentra (30 fietstochten binnen Ik
Zomer West-Vlaams). Ruim 400 fietsers namen deel. (4) De nieuwe zoektocht ‘Op Tijdreis in
Raversyde’ (Ik Zomer West-Vlaams) kwam tot stand waarbij gezinnen met kinderen
erfgoedlocaties ontdekken in het groen. (5) In het najaar opent een nieuwe speelzone
Testerep in het provinciedomein Raversyde. Het steunpunt NME Kust begeleidde het
participatietraject, startte het creatief ontwerp en organiseerde de opening. (6) In november
werd Explozee.be gelanceerd dé inspiratiewebsite voor zeeklassen. (7) Ook van de partij in
2021: De Nacht van de Duisternis in Raversyde, de Zeekrant 2021, Het nieuwe Strandgidsje
Vlaamse Kust (Nl/Fr/Du) en enkele MOS-vergroeningsprojecten aan de kust. Vielen lastminute in het water in 2021: De Studie- en Trefdag voor Kustgidsen en workshops
wilgenhutten bouwen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.294,48

22.984,79

111,30

0,00

15.000,00
0,00

-12.183,18

-22.984,79

-15.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000242
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor Zuid-WestVlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt ingezet op het aanbieden van natuurbeleving in de provinciedomeinen zonder
bezoekerscentrum (Bergelen), ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw in ZuidWest-Vlaanderen, ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de
gemeentelijke NME-werking, promoten van het regioaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Stadlandschap Leie en Schelde heeft 29 landschapsplannen en 10
gemeentelijke projecten uitgevoerd. Daarnaast werden ook 42 landschapsplanadviezen
verleend aan particulieren en landbouwers. Het Stadlandschap volgde binnen de campagne
'Gemeente voor de Toekomst' het traject van 6 Wonderwoudjes, 2 Groene leefstraten, 1
Eetbare buurt en 3 Klimaatgroenscans op. Binnen het soortactieplan Eikelmuis kreeg de
werking 40 houtbetonnen nestkasten voor de inventarisaties. Het Stadlandschap organiseerde
ook een eerste eikelmuiscafé in Zuid-West-Vlaanderen voor alle actieve vrijwilligers waarbij
informatie en ervaring werd uitgewisseld. Het Stadlandschap woonde ook de provinciale
eikelmuisvergadering bij met voorstelling van de acties in de regio. Voor de Kamsalamander
werd een bemonsteringscampagne uitgevoerd met lokale vrijwilligers van de poelen in
Kruiseke. Hiervoor werd ook in 3 nieuwe amfibieënvallen geïnvesteerd. Met de resultaten
daarvan werd een sensibilisatie- en poelencampagne opgestart met stad Wervik en
Natuurpunt. Er werden 75 dubbele kunstnesten voor huiszwaluwen onder de gemeenten
verdeeld voor het versterken van de bestaande kolonies. Voor de overzetacties werden 100
nieuwe schermen aangekocht. In 2021 konden ondanks de COVID-19-maatregelen toch 41
activiteiten doorgaan. Er werd een uitgebreid extra programma voor Bergelen uitgewerkt
voor Ik zomer West-Vlaams. De gezinszoektocht in Deerlijk werd uitgewerkt en gelanceerd, de
zoektocht in Wervik werd grotendeels al uitgewerkt. Daarnaast was het Stadlandschap een
partner voor het Festival van het Landschap in Avelgem en werkte het Stadlandschap actief
mee aan het programma van 150 jaar Streuvels. Het Stadlandschap organiseerde een
opleiding bloemenweide- en hooilandbeheer voor de gemeentearbeiders van de regio.
Daarnaast ging ook al de les wintersnoei van hoogstamfruitbomen door voor de eigenaars die
in een landschapsplan fruitbomen hadden aangeplant. De les zomersnoei werd naar 2022
uitgesteld door de COVID-19-maatregelen op dat moment. De knotopleidingen in het voorjaar
van 2021 zijn ook door de veiligheidsmaatregelen afgelast, maar de knotopleiding in het
najaar kon doorgaan. Door drie lesgevers tegelijk in te zetten was het mogelijk meer knotters
tegelijk op te leiden. Twee edities van de landschapskrant werden in alle 160.000
brievenbussen van de regio bedeeld. De aanwerving van een communicatiemedewerker voor
het Stadlandschap werd in november opgestart.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.749,49

88.703,42

114,00

0,00

56.000,00
0,00

-56.635,49

-88.703,42

-56.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000243
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod (zoals zoom@regio) en infrastructuur
specifiek voor Midden-West-Vlaanderen, onder meer door het uitbouwen van nieuwe onthaalinfrastructuur en
educatieve inrichting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er wordt ingezet op het aanbieden van natuurbeleving in de provinciedomeinen zonder
bezoekerscentrum/of NME educatieve werking (Sterrebos, Bergmolenbos, ....), ontwikkelen en
ondersteunen van een lokaal educatief aanbod op maat van de regio en diverse doelgroepen,
ondersteunen van de NME-werking en NME-uitbouw in Midden West-Vlaanderen,
ondersteunen van vergroeningstrajecten, bovenlokaal ondersteunen van de gemeentelijke
NME-werking, promoten van het regioaanbod NME.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Met uitzondering van enkele acties die door COVID-19 in het voorjaar niet
konden gerealiseerd worden, slaagde het Stadlandschap erin om de doelstellingen van het
jaaractieplan te realiseren. Scholen waarderen het mobiele NME-aanbod van De Voelsprieterij
in de schoolomgeving met begeleiding van ervaren streekverkenners. Het brede publiek kon
terecht in elk provinciedomein van 't West-Vlaamse hart en tal van andere groendomeinen
voor begeleide wandelingen en fietstochten, de nieuwe originele digitale speurtochten en de
zoekzomer Code17. Dit aanbod werd gepromoot via diverse communicatiekanalen zoals het
Magazine 't West-Vlaamse hart, diverse e-zines en berichten op sociale media en kon zo op
veel belangstelling rekenen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.165,28

141.752,79

687,52

0,00

116.794,00
0,00

-129.477,76

-141.752,79

-116.794,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000244
Opleiden en vormen van NME-begeleiders
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijkse wordt een "dag van de West-Vlaamse begeleider" georganiseerd, een breed
verdiepingsmoment voor alle begeleiders. Ter ondersteuning van de deskundigheid van de
NME-begeleiders wordt een gedeeltelijke tussenkomst in de vormingskost voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Najaar 2021 werden twee vormingstrajecten opgestart en begeleid (De Gavers
en Duinpanne). Beiden maakten meteen deel uit van een eerste proef- en testmoment waarbij
de vernieuwde vorming inhoudelijk maar ook qua aanpak, lesgevers,... geëvalueerd werd.
Ondertussen werden de nodige afspraken gemaakt met de bezoekerscentra om in 2022 4
trajecten op te starten en te begeleiden (Zwin Natuur Park, Bulskampveld, Stadlandschap 't
West-Vlaams Hart (De Voelsprieterij) en Palingbeek). Daarnaast werd in najaar 2021 gestart
met de voorbereidingen voor de studiedag voor gidsen 'Gidsen met goeste'. Hier werd naar
een nieuwe formule gezocht om het geheel rendabeler te maken. Tijdens de studiedag krijgen
deelnemers de kans om deel te nemen aan workshops omtrent gidsvaardigheden en kennis te
maken met het vormingsaanbod dat in het werkjaar zal aangeboden worden. Al wie niet kan
deelnemen, krijgt de kans om op een later tijdstip vormingen te volgen. Wat de
competentietool betreft voor begeleiders werd afgesproken om dit in 2022 opnieuw op te
nemen. Ditmaal met een handleiding voor de bezoekerscentra en een toelichting in elk
centrum. Daarnaast werd in samenspraak met de centra opnieuw werk gemaakt van de
nieuwe infonota voor NME-begeleiders en de nodige keuzeformulieren verstuurd voor
werkjaar 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.096,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00
0,00

-2.096,00

-5.500,00

-5.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000245
Ondersteunen van het onderwijs bij het verduurzamen van scholen als leer- en leefomgeving (coördinatie van het
project MOS (Milieuzorg op School))
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project MOS (Milieuzorg op School) dient ter ondersteuning van het onderwijs bij het
verduurzamen van scholen als leer- en leefomgeving. De Provincie treedt op als coördinator,
organiseert vormingen, inspiratiedagen,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naast doorlopend advies op maat van scholen, werden ongeveer 95
schoolbegeleidingen gedaan (79 voor basisonderwijs; 16 voor het secundair), waar mogelijk
via plaatsbezoek en/of digitaal. Het betreft langdurige en intensieve begeleidingen i.k.v de
klimaatbendes, workshops i.k.v. vergroeningstrajecten, proeftuin outdoor education,...
Daarnaast werden een 15-tal vormingen georganiseerd, goed voor een 337-tal deelnemende
leerkrachten. De proeftuin outdoor education is een groot succes (meteen volzet). De focus lag
op hoe buiten les te geven en de natuur te betrekken als lescontext. Dit werpt duidelijk al zijn
vruchten af; de klassieke aanpak wordt stilaan doorbroken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.564,11

8.220,00

6.620,00

124.034,44

114.200,00

114.200,00

118.470,33

105.980,00

107.580,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000246
Ontwikkelen van veldwerk rond natuur en milieu voor de doelgroep onderwijs (kleuter, lager en secundair)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden overkoepelende NME-producten ontwikkeld voor doelgroep onderwijs, deels ter
ondersteuning van de decentrale NME-werking vanuit de bezoekerscentra, deels aanvullend
ter ondersteuning van leerkrachten die in de eigen schoolomgeving aan NME willen doen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) De adviesgroep basis kwam in eind 2020 – begin 2021 driemaal samen.
Tijdens de eerste samenkomst werden de behoeften voor een adviesgroep Basisonderwijs bij
de verschillende werkingen (MOS, bezoekerscentra, Steunpunten) gecapteerd. Tijdens de
tweede samenkomst werden samenwerkingsmogelijkheden met FOPEM (onderwijskoepel
methodescholen) afgetoetst. Tijdens de derde samenkomst werden
samenwerkingsmogelijkheden met het Katholiek onderwijs afgetoetst. De eerste contacten
met de pedagogische begeleiders zijn gelegd. De adviesgroep Secundair onderwijs kwam in
2021 driemaal samen. In april (digitaal): de collega’s van het Zwin Natuur Park plannen de
modules secundair voor de komende tentoonstelling ‘De Verdwenen Zwinhavens’ voor te
stellen. Deze modules zijn nieuw en in opbouw, maar gevarieerd. In juni (digitaal): Dominique
Hoorelbeke, pedagogisch begeleider Biologie, kwam de nieuwe leerplandoelen van het
Katholiek onderwijs toelichten. In oktober (fysiek) was het de beurt aan MOS WestVlaanderen en Duinpanne. MOS-West-Vlaanderen stelde het MOS-aanbod aan de
adviesgroep voor. Er werd bekeken hoe het MOS aanbod meer en vlotter tot bij de leerkracht
geraakt. Duinpanne legde enkele modules (kruien, strandlabo, Op weg naar 2030 SDG’s) voor.
(2) In 2021 werd de module veldwerk Bos in een nieuw jasje gegoten. Het pakket werd
aangepast conform de nieuwe eindtermen en de onderzoeksmethode die men in het
onderwijs hanteert. Het oorspronkelijke pakket werd enkel als begeleide activiteit in de
provinciedomeinen aangeboden. Met het vernieuwde pakket kan de leerkracht zelfstandig
aan de slag in de eigen schoolomgeving of in een provinciedomein. Men kan er nog steeds
voor kiezen om een gids te boeken. (3) Stand van zaken 'op weg naar 2030': het pakket werd
voorgelegd aan de adviesgroep Secundair onderwijs en enkele leerkrachten (b.v. op de
klasbakkendag voor leerkrachten). De feedback en verbeterpunten werden doorgegeven aan
Bruno Remaut, auteur van het pakket. Hij ging hiermee aan de slag. Met de Uitleendienst
werd de uitleenpiste bekeken. Zij gaven praktische verpakkingstips. Deze werden
meegenomen. De Uitleendienst meldt dat ze (momenteel) over onvoldoende ruimte, tijd en
personeel beschikken om ons pakket in hun drie uitleenpunten aan te bieden, alsook om de
reservaties op te volgen. Nu wordt bekeken of het mogelijk is om gebruik te maken van het
reservatieprogramma van de Uitleendienst, waarbij zelf ingestaan wordt voor de opvolging
van reservaties e.d. Voor een (aangepaste) bijdruk van het pakket werd de Grafische Dienst
aangesproken. (4) NME-Centraal is steeds aanwezig op vergaderingen Klasbakken. NMECentraal helpt bij opvolging to-do’s (focus NME to-do’s, maar soms ook ruimer), bij de
promotie van de klasbakkendagen en is hierop ook aanwezig. Er wordt geholpen bij het
updaten van de klasbakkenwebsite. NME is ook aanwezigheid op onderwijsbeurzen zoals
Tools for schools. (5) De NME-pagina op Klascement wordt onderhouden. De
uitleenpakketten, uitleenmaterialen en vormingen voor leerkrachten worden daar gepromoot.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.081,15

10.136,00

0,00

0,00

10.136,00
0,00

-3.081,15

-10.136,00

-10.136,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000247
Vergroenen van schoolomgevingen via trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring (NOS (Natuur op School))
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project NOS (Natuur op School) ondersteunt de vergroening van de schoolomgevingen via
trajectbegeleiding, planadvies en subsidiëring.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 1 januari werd het vernieuwde subsidiereglement van kracht. De MOSbegeleiders volgden de projectaanvragen op en adviseren de scholen op vlak van inrichting,
plantkeuze, educatieve aanpak,... Dit gebeurde i.s.m. de regionale landschappen en
stadlandschappen. Scholen weten de opgetrokken subsidie alvast te vinden. In totaal werden
ongeveer een 18 projecten begeleid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

80.575,38

100.226,75

0,00

0,00

85.000,00
0,00

-80.575,38

-100.226,75

-85.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000248
Promoten van het natuur- en milieu-educatieve aanbod en de educatieve werking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het natuur- en milieu-educatieve aanbod en de educatieve werking worden gepromoot d.m.v.
het ontwikkelen van brochures, een NME-beursstand, NME-kalender, postkaartenreeks,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De postkaartenreeks werd weer opgestart nu er opnieuw een minimumaanbod
is in de provinciedomeinen. Daarnaast werd er vanuit de centrale NME de nodige
ondersteuning voorzien op vlak van website bezoekerscentrum, het aanbod NME en de
activiteitenkalender. Wat betreft de brochure met het NME-aanbod werd beslist om vanaf
2022 maximaal digitaal te werken. Enerzijds werd alles up-to-date gezet op de site van
Klasbakken. Daarnaast wordt complementair gewerkt met de bezoekerscentra die quasi allen
een eigen folder hebben met het scholenaanbod. Vanuit NME-centraal zal wellicht een
beknopte communicatie opgestart worden in 2022 om scholen te informeren over nieuwe
producten, thematisch iets in de kijker te zetten,... Er werd ook een opdracht uitgeschreven
voor de realisatie van een 'signatuur' voor NME. Een visuele herkenbare rode draad voor NME
die in de communicatie kan worden opgenomen. Introductie en uitrol hiervan is voorzien in
2022. De laatste hand werd gelegd aan het NOS-inspiratieboek (natuur op school).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00
0,00

0,00

-3.500,00

-3.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000249
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het project Grassification onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en
bedrijven in hoeverre voor toepassingen met bermgras en bermbeheer een economisch
rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Gedurende drie jaar wordt het volledige
traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep genomen via een multidimensionale
aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten.
Het project loopt tot februari 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie ontwikkelde een typebestek voor gezamenlijke
maaiaanbestedingen met duurzame verwerking van maaisel. Doelstelling van het typebestek
was om (1) de maaikost naar beneden te halen en (2) de kwaliteit van het maaisel voor
duurzame verwerking te doen stijgen. Een praktijktest stond gepland voor 2021, maar ging
niet door doordat een gemeente onverwachts afhaakte. Een projectpartner gaf wel aan dit in
2022 alsnog te willen testen (weliswaar buiten het Grassificationproject). De Provincie stond
ook in voor het communicatieluik van dit project, waarbij allerhande lokale actoren
(gemeentes, aannemers, afvalverwerkers,...) op de hoogte werden gesteld van de
businessmogelijkheden rond verwerking van maaisel. Als laatste heeft de Provincie samen
met UGent de borging van dit project opgezet. De Provincie heeft, ondanks haar hobbelig
parcours in dit project, al haar doelstellingen binnen dit project verwezenlijkt. Deze actie
wordt stopgezet eind 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.416,57

61.746,76

14.570,17

14.755,22

43.750,00
8.250,00

-45.846,40

-46.991,54

-35.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000250
Coördineren van de uitvoering van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het project SLIC (Smart Light Concepts) experimenteren de partners met innovatieve
openbare verlichtingstechnieken met de bedoeling de CO2-uitstoot en de energiekosten voor
openbare verlichting te verminderen. Dit gaat o.a. over openbare verlichting met
bewegingsdetectie en smart city toepassingen waardoor de verlichting ook voor andere
doeleinden kan toegepast worden zoals bv. verkeerstellingen, meten luchtvervuiling, meten
geluidsoverlast,… Het project loopt tot eind juni 2021.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De online energiemonitoring van de demo in Roeselare werd opnieuw
operationeel. Hierdoor kunnen de energietransfers binnen het systeem in de winter
(moeilijkste periode voor systemen op zonne-energie) van 2021-2022 gemonitord worden. De
Provincie financierde de materiaalaankoop van Vives Hogeschool voor een onderzoek naar
een nuttige invulling voor het overtollige energiepotentieel in de zomer. De Provincie
organiseerde samen met andere West-Vlaamse partners de nationale SLIC-conferentie
waarbij de resultaten van het project voorgesteld werden. Via Provinciale SLIC-middelen werd
een studie rond veiligheid en openbare verlichting in de Roeselaarse kanaalzone gefinancierd.
De SLIC-website is online en helpt de internationale kennishub mee vorm te geven. Het SLICproject loopt nog tot eind april 2022. Op de slotconferentie na zijn de provinciale
engagementen binnen SLIC volledig afgerond.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

38.895,11

33.655,15

27.846,23

27.846,23

33.655,15
21.000,00

-11.048,88

-5.808,92

-12.655,15

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

63.499,93

63.499,93

0,00

63.499,93

63.499,93

0,00

Financiering
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2021

Actie: AC000526
Ontwikkelen en ondersteunen van een natuur- en milieu-educatief aanbod en infrastructuur specifiek voor de
Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Bij het specifieke NME-aanbod voor de Westhoek wordt ingezet op samenwerking met de
Gemeente Heuvelland in functie van het runnen van het bezoekerscentrum De Bergen. Dat
centrum vervult een tweeledige rol: toeristisch onthaalpunt voor de ganse gemeente en
bezoekerscentrum voor het provinciaal domein.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor het kwaliteitsvol onthaal voor de Kemmelberg werden 2500 kaartjes
Kemmelberg uitgedeeld. Daarnaast zijn 806 Kemmelberg-onthaalproducten verkocht
variërende van zoektochten tot boeken. In overleg met Westtoer waren er plaatsbezoeken
van de infopunten met als resultaat dat er een display komt voor die infopunten met o.a. de
Kemmelberg in de spotlight. De nieuwe wand over de Kemmelberg werd geïnstalleerd. De
wand bevat een grote kaart en een touchscreen met verschillende filmpjes per doelgroep met
het aanbod van de Kemmelberg. De picknickbanken zijn geleverd voor de klassenhoek. Het
onthaal van gezinnen met kinderen wordt verbeterd. Het ontwerp is klaar en zal vanaf april
2022 geïnstalleerd worden. Voor het kwalitatief inzetten van gidsen is een digitale
projectieruimte in voege op het eerste verdiep. Vanaf juni gingen de begeleidingen van het
jaarprogramma weer van start. In totaal kwamen 951 personen genieten van het zomer- en
najaarprogramma tijdens 16 activiteiten – groot of klein. Het onderhoud van het domein is
doorlopend. Het pottenbakkersproject is opgestart. De landartinstallatie 'Les Ancetres' is
populair en mag blijven staat tot na de zomer van 2022. De planning voor 2022 is volop bezig.
Er komt een hyacintenfestival, een zomerprogramma op iedere zaterdagnamiddag en een
nieuwe Beleef de Kemmelberg in de herfst 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00
0,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000034
4.05 Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen via Acasus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De doelstelling van Acasus bestaat er uit om mee de bouwsector om te vormen tot een
competitieve, toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en de economische ontwikkeling
van de Westhoek te versterken. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld
implementeren zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als rationeel
gebruik van grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven,
gemeenten, scholen en andere organisaties. De acties die uit deze aanpak volgen zijn zowel gericht
op ondernemingen als eindgebruikers.
Indicator: Aantal Bouwheren (particulieren, gemeenten en andere organisaties) die planadvies
krijgen - Streefwaarden: 200 (in 2021), 200 (in 2022), 200 (in 2023), 200 (in 2024), en 200 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 251
Omwille van COVID-19 werd de doelstelling voor het aantal particuliere adviezen, net als in 2020,
bijgesteld van 300 naar 200. Door de overgangsperiode van de oude naar nieuwe werking liep de
wachttijd tijdens de zomerperiode iets hoger op dan gewoonlijk. Tijdens de deelname aan de BISbeurs werden bezoekers proactief aangesproken. Velen van hen vroegen advies aan, maar
annuleerden na afloop. Er waren uiteindelijk meer annuleringen dan tijdens de voorgaande jaren.
De doelstelling van 200 adviezen werd alsnog gehaald (en overschreden).
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

179.823,10

207.357,68

1.757.476,00

16.050,00

13.000,00

1.453.336,00

-163.773,10

-194.357,68

-304.140,00

160.773,70

168.213,44

67.908,89

168.621,96

172.075,63

0,00

7.848,26

3.862,19

-67.908,89

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000251
Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus is hét opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en
toonpunt. Het biedt o.m. bouwadvies aan particulieren, opleidingen op maat voor onderwijsen kennisinstellingen, starterfaciliteiten, vergaderzalen en activiteiten voor bedrijven en
professionals.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Acasuscentrum bleef heel 2021, met de nodige COVID-19-beperkingen,
toegankelijk voor bezoekers. Evenementen konden ofwel doorgaan met de
voorzorgsmaatregelen, ofwel werd er geheel of gedeeltelijk een digitaal alternatief voorzien.
De interne organisatie van het Acasuscentrum werd op punt gezet na de aanwerving van
diverse nieuwe medewerkers in de loop van 2021 en de externe communicatie over het
aanbod van Acasus werd doorgelicht en waar nodig versterkt. De voorstudie voor een nieuwe
website en backoffice voor het beheer van de adviesaanvragen en het adviesloket, werd
afgerond. Het bestek voor aanbesteding van de bouw van de nieuwe applicaties is klaar om
begin 2022 uit te sturen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.807,75

58.183,40

0,00

0,00

53.570,00
0,00

-46.807,75

-58.183,40

-53.570,00

1.317,00

1.317,00

46.497,45

0,00

0,00

0,00

-1.317,00

-1.317,00

-46.497,45

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000252
Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en
bouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus biedt advies aan lokale besturen rond duurzaam bouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanvragen vanuit lokale besturen en andere organisaties voor advies liepen
in 2021 sterk terug ten opzicht van 2020. Er werden in 2021 uiteindelijk 13 niet-residentiële
adviezen en 1 wateraudit uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.714,00

22.714,07

0,00

0,00

49.450,00
0,00

-25.714,00

-22.714,07

-49.450,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000253
Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Acasus biedt advies aan particulieren rond duurzaam bouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van reorganisatie, na stopzetting van de activiteiten door BAS en het
aanwerven van eigen (adjunct-)adviseurs duurzaam bouwen, beschikte Acasus in de tweede
helft van 2022 slechts over de helft van de voorziene capaciteit. Uit de verschillende
aanwervingsrondes kwam er helaas geen derde (adjunct-)adviseur. Eind 2021 beschikt Acasus
voor het geven van advies over 1,8 VTE waar 3 VTE was voorzien. Desondanks werden er ca.
250 particulieren adviezen gegeven tegenover het vooropgestelde aantal van 200 particuliere
adviezen. Dit was mede mogelijk doordat er minder aanvragen vanuit lokale besturen en
andere organisaties waren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

107.177,46

109.960,21

16.050,00

13.000,00

198.120,00
0,00

-91.127,46

-96.960,21

-198.120,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000254
Aanbieden van advies m.b.t. asbestverwijdering aan particulieren (groepsaankoop)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie tekent in op het subsidiereglement van OVAM, waarbij de Provincie het
verwijderen van dakisolatie en leidingisolatie met asbest organiseert (en de burger ontzorgt)
en de burger subsidies krijgt (via middelen OVAM) voor deze verwijdering.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Er is verder overleg geweest met OVAM en de betrokken Provincies, maar
een nieuwe aanvraag is nog niet ingediend. Er bleven nog te veel vragen onbeantwoord in
2021. In zitting van 10/02/2022 heeft de deputatie beslist om het project niet meer op te
starten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

1.453.336,00

0,00

0,00

1.453.336,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000255
Realiseren van het project Sure 2050 in verband met vastgoedstrategie bij lokale besturen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

SURE2050 ondersteunt Vlaamse gemeenten bij het ontwikkelen van een duurzame
vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. I.k.v. SURE2050 worden opleidingssessies
voor projectcoördinatoren en -eigenaren georganiseerd alsook coaching/adviseren rond
investeringsprojecten voor lokale besturen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden eind 2021 slechts enkele strategische vastgoedplannen aangeleverd
door de deelnemende besturen i.k.v. van SURE2050. Ook waren er nauwelijks aanvragen voor
projectcoaching met betrekking tot concrete investeringsprojecten bij deelnemende lokale
besturen. Daarom werd eind 2021 beslist om in 2022 extra in te zetten op coaching van lokale
besturen met betrekking tot het opleveren van een strategisch vastgoedplan ten koste van de
projectcoaching. Hiervoor zal een herschikking van de projectmiddelen nodig zijn en
herziening van de voorziene inkomsten in 2022. Het strategisch vastgoedplan van de Provincie
werd in december goedgekeurd en aangeleverd aan het SURE2050-consortium.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00
0,00

0,00

0,00

-3.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000256
Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen - Acasus
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Acasus onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden. De renovatie van het woonhuis op de site Acasus
wordt afgerond met de oplevering van de laatste fase van de werken, de omgevingsaanleg.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het project Duurzaam Bouwen werden uitgevoerd. De
werken voor de omgevingsaanleg werden uitgevoerd, net als voor de buitenverlichting. De
verschuldigde erelonen werden betaald. De facturen voor de aansluitingen van de
hoogspanningscabine en van de riolering werden uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

123,89

16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-123,89

-16.500,00

0,00

159.456,70

166.896,44

21.411,44

168.621,96

172.075,63

0,00

9.165,26

5.179,19

-21.411,44

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000035
4.06 Bijdragen aan klimaatbestendigheid en aan de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We bewerkstelligen klimaatbestendigheid. We hebben de ambitie om tegen 2030 een CO2-neutrale
organisatie te zijn. Daarnaast hebben we de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale en
klimaatbestendige provincie te zijn. Alle provinciale diensten houden in hun handelingen rekening
met deze ambities. Het klimaatbeleid is een onderdeel van het ruimere duurzaamheidsbeleid van de
Provincie. We bewerkstelligen een duurzame leefomgeving aan de hand van een ambitieus
programma binnen het globaal kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Door in te zetten op 13 concrete speerpunten maken we vooruitgang rond het
ondersteunen van natuurlijke systemen en het bewerkstelligen van klimaatbestendigheid, rond het
aanzetten tot duurzame keuzes en het verduurzamen van activiteiten en sectoren en rond het
benutten van menselijk potentieel en samenwerken. We dragen bij tot biodiversiteit en behoud van
natuurlijke rijkdom via landschapsinrichting. We versnellen de energietransitie weg van fossiele
brandstoffen. We garanderen waterbevoorrading en integraal waterbeheer. We reduceren
grondstoffenstsromen, in het bijzonder bij bouwen, bij inrichtingswerken en bij exploitatie. We
zetten in op multifunctionaliteit (grensoverstijgend) van het blauwe netwerk. We begeleiden tot
duurzame keuzes en initiëren piloot- en demonstratieprojecten. We bevorderen een levenskrachtige
landbouw met respect voor het natuurlijk kapitaal van de omgeving. We verduurzamen recreatie en
toerisme. We creëren een fietsprovincie en een voetwegennetwerk. We bevorderen een korte-keteneconomie. We focussen hierbij op de meest kwetsbaren in de samenleving in beleid en
ondersteuning. We betrekken burgers bij besluitvorming en uitvoering. We bevorderen
kennispartnerschap en internationale partnerschappen ter versterking van het vorige.
Indicator: Minimaal aantal subsidiedossiers voor lokale projecten klimaat die leiden tot een
substantiële CO2-besparing - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in 2023), 10 (in 2024),
en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 17
Er werden 49 projecten ingediend. Op basis van de budgetten en de gevraagde middelen konden 17
projecten gehonoreerd worden. Alle projecten richten zich op C02-besparing, maar 12 doen dit via
eerder klassieke ingrepen en 5 zijn innovatieve projecten.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.553.042,92

2.306.288,35

1.835.196,87

1.842.629,14

2.730.417,27
1.130.293,11

282.153,95

-463.659,21

-1.600.124,16

63.148,69

332.816,65

220.000,00

0,00

0,00

0,00

-63.148,69

-332.816,65

-220.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000257
Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (mitigatie) om te komen tot een
klimaat-neutrale en klimaatbestendige provincie tegen 2050
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in de vorige legislatuur gebruikt. Tijdens deze legislatuur kunnen de
provincieraadsleden deze inspanningen volgen onder de actie AC000258 (Realiseren van een
klimaatneutrale Provincie en van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Deze actie is aldus
zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid.

Actie: AC000258
Beheren van middelen voor de realisatie van een klimaatneutrale Provincie en van duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via diverse acties wordt de CO2-uitstoot op het grondgebied verminderd. Dit onder meer door
het financieel ondersteunen van investeringen bij gemeenten en organisaties, het financieel
ondersteunen van klimaatacties bij gemeenten (Gemeente voor de toekomst) en het
stimuleren van gebruiken groene stroom via de groepsaankoop.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nieuwe groepsaankoop 2021-2022 werd voorbereid en opgestart. Inschrijven
zijn gestart december 2021. Met alle lopende klimaatprojecten is een overleg geweest om de
stand van zaken te weten. Van 7 projecten werd het saldo uitbetaald. Na evaluatie van het
traject 'Gemeente voor de toekomst' is een nieuwe overeenkomst tussen de Provincie en de
Bond Beter Leefmilieu (BBL) verder voorbereid die moet ingaan vanaf 2022. Er loopt een
evaluatie van de beleidskaders voor kleine en voor middelgrote windturbines, in overleg met
ANB en INBO; verder werd de Q&A verwerkt tot een aantrekkelijke folder met zowel een
papieren als digitale versie. Voor de gemeenten van Noord-West-Vlaanderen werden
individuele windpakketten opgesteld met een hernieuwbare energie-ambitie 2050 alsook een
interactieve kansenkaart voor windenergie. In overleg met de lokale besturen wordt een
gezamenlijke windvisie opgesteld voor de regio. Eind oktober werd voor deze openbare
besturen van de regio een infoavond georganiseerd. Vanuit de kennisopbouw wordt input
gegeven voor het beleidsplan ruimte en het klimaatbeleid, daarnaast werden ook diverse ad
hoc vragen van gemeenten begeleid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

93.300,00

226.899,20

0,00

0,00

247.899,20
0,00

-93.300,00

-226.899,20

-247.899,20

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000259
Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal klimaatbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

2.020,00

0,00

0,00

2.020,00
0,00

0,00

-2.020,00

-2.020,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000260
Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om de CO2-uitstoot in de provincie te reduceren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.314.080,85

1.459.623,15

0,00

0,00

1.858.176,28
0,00

-1.314.080,85

-1.459.623,15

-1.858.176,28

Investeringen
Financiering

Actie: AC000261
Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden,
burgers en andere doelgroepen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De initieel voorziene werking van deze actie valt onder actie 258.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werking van deze actie is geïntegreerd in actie 258.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.455,00

26.315,00

26.315,00

1.713.857,63

1.713.857,63

1.000.000,00

1.711.402,63

1.687.542,63

973.685,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000262
Technisch onderbouwen van het mobiliteitsbeleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het mobiliteitsbeleid wordt technisch onderbouwd door mobiliteitsstudies en
verkeerstellingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het Masterplan Fiets Westhoek werd afgewerkt in 2021. Er wordt verder
gewerkt aan de integratie van dit plan met het Regionaal Vervoersplan in opmaak i.o van de
Vervoerregio. Eveneens met oog op de uitdieping van de regionale vervoersplannen wordt de
opstart voorbereid voor een Masterplan Fiets Regio Oostende en een Masterplan Fiets MidWest. Beide acties ondersteunen de transitie naar een duurzame mobiliteit.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.148,69

332.816,65

0,00

0,00

220.000,00
0,00

-63.148,69

-332.816,65

-220.000,00

Financiering

Actie: AC000263
Ondersteunen van de transitie naar duurzame mobiliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt gemeenten en bedrijven bij de transitie naar een duurzaam
mobiliteitsbeleid. De "testkaravaan" is de bekende sensibiliseringcampagne waarbij
personeelsleden van besturen en bedrijven gedurende 2 weken alternatieve vervoersmiddelen
voor woon-werkverkeer kunnen uittesten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het najaar van 2021 is de testkaravaan opnieuw kunnen doorgaan voor
enkele bedrijven en gemeenten. De samenwerking met de nieuwe leverancier verloopt vlot.
Echter door de verschillende COVID-19-maatregelen van de voorbije jaren is er een grote
wachttijd ontstaan voor bedrijven en gemeenten om deel te nemen aan de testkaravaan.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

127.161,96

537.371,00

103.400,00

103.400,00

537.371,00
103.400,00

-23.761,96

-433.971,00

-433.971,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000264
Deelname aan het project Cire met het oog op vastgoedstrategie en energetische renovatie in eigen gebouwen
d.m.v.OEP-contracten (onderhouds- en energieprestatiecontracten)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project CIRE (Circulair Renoveren) loopt verder. Bedoeling is om verregaande reductie van
energie - en waterverbruik te bekomen op zoveel mogelijk provinciale sites. Deze actie draagt
in belangrijke mate bij tot het bereiken van de interne klimaatdoelstellingen
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2021

Actie: AC000265
Uitvoeren van het Europees project: Falco (Horizon 2020)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het doel van het project Falco (Horizon 2020) is om innovatieve investerings- en
financieringsoplossingen te ontwikkelen voor het realiseren van de ambitieuze
klimaatplannen van steden en gemeenten in Vlaanderen die het burgemeestersconvenant
getekend hebben. De zogenaamde “FLK oplossing” is al getoetst in theorie en bouwt voort op
resultaten van eerdere projecten en integreert de state-of-the-art kennis over de financiering
van duurzame energie projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie is partner in het Horizon 2020 project Falco. Falco staat voor
'Financing Ambitious Local Climate Objectives'. Dit project is gericht op het ontwikkelen van
financieringsoplossingen om energiebesparende investeringen te versnellen en zo bij te
dragen tot de implementatie van ambitieuze lokale klimaatplannen. Het project is de laatste
fase ingegaan. De tijdens het project ontwikkelde vastgoedstrategie voor het provinciaal
patrimonium wordt verder in uitvoering gebracht. De eerste concrete resultaten op het terrein
zijn nu ook zichtbaar (OEPC Provinciehuis Boeverbos uitgevoerd). De case van de Provincie
wordt op verschillende fora bekend gemaakt (EU platform, webinar, Vlaams Netwerk
klimaat,...). De output van het Falco-project wordt ook verder gebruikt in het Horizon project
Sure 2050. Het Falco-project wordt met 9 maanden verlengd (omwille van COVID-19maatregelen), maar een slotevent werd reeds georganiseerd op 18 november te Leuven. Hier
werden de verschillende projectresultaten voorgesteld. De eindrapportering wordt volop
voorbereid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

4.575,79

0,00

0,00

7.654,99

0,00

0,00

3.079,20

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000266
Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop)
(Interreg Vlaanderen-Nederland)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het project Rhedcoop wil de Provincie nagaan in hoeverre (burger)energiecoöperaties een
deel van het provinciaal gebouwpatrimonium kunnen verduurzamen. Concrete case die onder
de loep genomen wordt is de Westtoercase.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het renovatiebestek voor het Westtoergebouw werd gepubliceerd in november
2021. Op basis van de ingediende offertes (en/of verontschuldigingen) zal het bestek
geëvalueerd worden. De Provincie heeft haar opgedane expertise gebruikt om de educatieve
invulling van het RHEDCOOP-project mee vorm te geven (specifiek: het luik rond
overheidsaanbestedingen en energiecoöperaties). De lessen die opgedaan werden in dit
project werden en worden ook actief gedeeld met provinciale partners (b.v. via gemeentelijke
ondersteuning klimaat en Acasus). Met het afronden van deze acties is het provinciale
inhoudelijke luik voor het RHEDCOOP-project afgerond. De Provincie engageert zich om ook
na het RHEDCOOP-project de evaluatie van het aanbestedingsluik rond renovatie van het
Westtoergebouw actief te delen met de RHEDCOOP-stakeholders.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.947,30

35.000,00

17.939,24

25.371,51

35.000,00
19.238,12

7.991,94

-9.628,49

-15.761,88

Investeringen
Financiering

Actie: AC000267
Garanderen van de vlotte werking van de dienst MiNaWa
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De vlotte werking van de dienst MiNaWa werd gegarandeerd. De teamdag
werd georganiseerd op 29 oktober 2021. Doordat de teamgeest wat werd belaagd door het
verplichte thuiswerk, werd per sectie een ontmoetingsmoment voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.031,85

6.260,00

0,00

0,00

6.260,00
0,00

-2.031,85

-6.260,00

-6.260,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000268
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Mobiliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Via deze actie worden budgetten voorzien voor diverse kleine uitgaven voor
technische documentatie, vaktijdschriften, veldmateriaal,…
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.065,96

12.800,00

0,00

0,00

12.800,00
0,00

-4.065,96

-12.800,00

-12.800,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000036
4.07 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en initiatieven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie West-Vlaanderen ondersteunt bovenlokale veiligheidsinitiatieven en -opleidingen door
het toekennen van een financiële ondersteuning aan het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten te Zedelgem (WFIV), aan de MUG West-Vlaanderen en aan de Vrijwillige
Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR).
Indicator: Minimum aantal ondersteunde organisaties actief rond veiligheidsinitiatieven Streefwaarden: 4 (in 2021), 4 (in 2022), 4 (in 2023), 4 (in 2024), en 4 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 4
De Provincie stelt de locatie POV Zedelgem ter beschikking (via erfpacht) voor de gecentraliseerde
organisatie van veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen. Er werd een financiële ondersteuning
toegekend aan het West- Vlaamse Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten om op de site een
hedendaagse infrastructuur uit te bouwen. De Provincie betaalde ook aan financiële ondersteuning
aan het IKWV (kustredders), IMDH (mug-heli) en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
(reddingen op zee), drie organisaties actief inzake veiligheid op bovenlokaal niveau in WestVlaanderen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

847.287,31

852.337,31

4.599,59

0,00

932.337,54
60.000,00

-842.687,72

-852.337,31

-872.337,54

406.316,98

406.316,98

706.316,99

0,00

0,00

0,00

-406.316,98

-406.316,98

-706.316,99

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00
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2021

Actie: AC000269
Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks wordt een werkingstoelage uitbetaald aan de vzw IMDH (Instituut voor Medische
dringende Hulp) die instaat voor het operationeel houden van de MUG-helikopter.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelage aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening
voor het operationeel houden van de MUG-helikopter werd uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00
0,00

-110.000,00

-110.000,00

-110.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000270
Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt de uitbouw van het Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te
Zedelgem. Dit gebeurt door de betaling van de aangegane engagementen inzake de
terugbetaling van de lopende lening (en toekomstige lening) voor de realisatie van een
modern opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten te Zedelgem, alsook via een
werkingstoelage voor het WFIV, overkoepelende vereniging op de site.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In mei werd het eerste deel van de annuïteitentoelage 2021 uitbetaald; het
tweede deel werd in november uitbetaald. In juni 2021 werd de werkingstoelage 2021
toegekend en uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

460.337,31

460.337,31

0,00

0,00

540.337,54
0,00

-460.337,31

-460.337,31

-540.337,54

406.316,98

406.316,98

706.316,99

0,00

0,00

0,00

-406.316,98

-406.316,98

-706.316,99

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000271
Ondersteunen van initiatieven inzake veiligheidsopleidingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voorziet ondersteuning van verschillende opleidingen voor (mobiele) seingevers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werd voor 2021 een planning ingediend. Deze planning omvatte: 6
basisopleidingen signaalgevers, 1 opleiding ‘praktijk mobiele seingevers’ en 1 screening
‘praktijk mobiele seingevers’. Omwille van de gevolgen van COVID-19 en de bijhorende
richtlijnen konden in 2021 enkel drie basisopleidingen worden georganiseerd. De overige
opleidingen worden uitgesteld.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.950,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00
0,00

-1.950,00

-7.000,00

-7.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000272
Ondersteunen van kust- en zeereddingsdiensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks wordt een toelage betaald aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst
(reddingen op zee) en het IKWV (kustredders).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De werkingstoelage aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de
werkingstoelage aan het IKWV (Intercommunale Kustredders West-Vlaanderen) zijn
uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

275.000,00
0,00

-275.000,00

-275.000,00

-275.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000273
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de veiligheidsdiensten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De site van het provinciaal opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem
wordt via erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan het WFIV vzw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst loopt en wordt uitgevoerd zoals voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

4.599,59

0,00

60.000,00

4.599,59

0,00

60.000,00

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00
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2021

Beleidsdoelstelling: BD000005
05. De provincie West-Vlaanderen is internationale partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De ligging van de Provincie West-Vlaanderen is uniek. Op een boogscheut beschikken we in het zuiden
over de enige Vlaamse grens met buurland Frankrijk, in het noorden een uitgestrekte grens met Nederland
en in het noordwesten een kustlijn die ons via water verbindt met het Verenigd Koninkrijk, grote delen van
de rest van Europa en de wereld. Internationalisering maakt deel uit van ons DNA. Deze geografische
realiteit, betekent dat we als provincie zeer onderhevig zijn aan grensoverschrijdende, Europese en
internationale invloeden. De grote opgaven en ontwikkelingen waar de provincie voor staat op het gebied
van onderwijs en onderzoek, economische ontwikkeling, milieu, duurzaamheid, mobiliteit, landbouw,
gebiedsinrichting, leefbaarheid, toerisme,…kunnen dan ook niet los gezien worden van de
grensoverschrijdende en internationale realiteit van onze regio. Gezien het grondgebied van de provincie
West-Vlaanderen alle bestuurlijke grenzen omvat, kan een gepast en gecoördineerd antwoord op de
diverse grensoverschrijdende en internationale vragen en uitdagingen, dan ook best op een provinciaal
niveau behartigd worden. Vanuit haar intermediaire rol, is de provincie immers een erkende, objectieve
partner, die dicht bij het terrein staat, maar die ook de nodige overtuigingskracht en aanzien bezit op
hogere internationale niveaus. Ze is hierdoor in staat de nodige randvoorwaarden te creëren om
internationale activiteiten en samenwerking te ondersteunen, om activiteiten op een geïntegreerde
manier uit te bouwen. Vanuit een bovenlokaal perspectief kan de Provincie gericht activiteiten faciliteren
door een strategisch onderbouwd partnerbeleid, een ondersteunende dienstverlening en een flankerend
financieel beleid. De positie van West-Vlaanderen laat ons toe om via samenwerking met onze buurlanden
en internationale partners tot creatieve en unieke oplossingen te komen en projecten tot een hoger
ambitieniveau te tillen. Grensoverschrijdende en internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn
immers een drijfveer en hefboom voor innovatie, verrijking en vooruitgang, zowel binnen de eigen
organisatie, maar ook t.b.v. onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen, onze West-Vlaamse bedrijven,
onze gemeentenen en steden. Gezien de snel evoluerende grensoverschrijdende en internationale
uitdagingen die op ons afkomen en het economisch/financieel belang van internationale samenwerking,
moet in de toekomst sterker ingezet worden op een gecoördineerde sectoroverschrijdende strategie
internationalisering, het stroomlijnen, bundelen en borgen van de aanwezige expertise en de profilering
van onze interne en externe provinciale dienstverlening inzake Europese programma’s en Internationale
samenwerking. Dit moet ons toelaten strategische en gerichte keuzes te maken en provinciebrede
strategische internationale projecten te initiëren. Projecten met focus op en ter versterking van het eigen
provinciaal beleid. Deze strategie moet ertoe leiden een doelgerichte uitvoering te geven aan het
toekomstig Europees cohesiebeleid (2021-2027) en richtlijnen te bepalen waarbinnen de
belangenbehartiging, vertegenwoordiging en aanwezigheid van de provincie op diverse internationale
overlegfora kan gekaderd worden.
Indicator: Het globaal aantal internationale projecten (20%) /netwerken (80%) waaraan West-Vlaamse
stakeholders participeren - Streefwaarde (eind 2025): 310
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.402.400,19

4.273.694,25

1.569.409,29

1.467.803,19

8.579.984,29
1.529.752,01

-1.832.990,90

-2.805.891,06

-7.050.232,28

740.224,22

836.966,25

1.072.526,72

0,00

0,00

0,00

-740.224,22

-836.966,25

-1.072.526,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000038
5.01 Ontwikkelen, coördineren en uitvoering geven aan een sectoroverschrijdende provinciale strategie internationalisering,
Europese samenwerking en wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Internationale samenwerking is complex, heeft een inherent sectoroverschrijdend karakter en telt
vele stakeholders. Het vergt dus een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak en vereist een

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
191

2021

duidelijk strategisch kader om keuzes te kunnen maken inzake efficiënte inzet van middelen. De
uitvoering ervan is gericht op de behartiging van de algemene belangen van West-Vlaanderen,
waardoor de internationale positie, zichtbaarheid en invloed van West-Vlaanderen versterkt wordt
in een Europese en globale context.
Indicator: Aantal overlegmomenten met buitenlandse stakeholders/partners (missies, ontvangst
delegaties, werkbezoeken, bestuurlijk overleg) - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in 2022), 10 (in
2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 46
In 2021 vond omwille van Covid een mix van online, hybride en fysieke contactmomenten plaats. In
totaal werden 46 momenten georganiseerd i.k.v. de samenwerking met Noord-Frankrijk, Nederland,
Straits Committee en andere samenwerkingen in en buiten Europa.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

613.493,19

854.679,03

176.935,28

246.363,20

924.164,61
133.504,47

-436.557,91

-608.315,83

-790.660,14

22.573,70

31.933,82

28.200,00

0,00

0,00

0,00

-22.573,70

-31.933,82

-28.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000274
Opzetten/opvolgen van provinciale strategie internationalisering ism lijndiensten en agentschappen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een geïntegreerde provinciale strategie internationalisering en Europese samenwerking wordt
onder leiding van een provinciale stuurgroep internationalisering ontwikkeld, gemonitord en
uitgevoerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naar aanleiding van een beslissing van het uitvoerend comité van 11 maart
2020 van het comité van de Kanaalzone aan de Noordzee, werd een opdracht tot uitwerken
van een toekomstvisie en -strategie voor de zone uitbesteed. Deze studie werd afgerond begin
2021 en gepresenteerd aan het uitvoerend comité van februari 2021. Alle partners
onthaalden de visie en strategie zeer positief. In 2021 werd hard gewerkt om het Comité van
de Kanaalzone aan de Noordzee (een samenwerkingsverband met Départementen du Nord en
Pas-de-Calais, Provincies West- en Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en Kent County
Council) bekend te maken zowel bij hogere overheden als bij het grote publiek. Dit via de
lancering van een eigen website (https://straitscommittee.eu/nl/ontvangst/), de opmaak van
publiekssamenvattingen van de visie en de strategie van het Comité en het rechtstreeks
aanschrijven van relevante hogere overheden, zoals de Europese Commissie, door de
Executive Members. Verder werd sterk ingezet op de organisatie van een groots jeugdevent
dat jongeren van de 6 regio’s zal samenbrengen voor een 3-daags jongerenevent in Brugge
van 21 tot 23 maart 2022. Hierbij zullen jongeren zelf projecten uitdenken rond duurzaamheid
en die achteraf ook uitvoeren met steun uit het initiatief voor kleinschalige projecten
opgericht door het Comité. In 2021 werden reeds 3 projecten goedgekeurd i.k.v. dit initiatief.
Tot slot nam de Provincie het voortouw om met de verschillende regio’s in overleg te gaan om
te kijken hoe er kan samengewerkt worden rond het thema van de blauwe economie. De
aansturing van deze acties verliep via 3 Executive Committees die plaatsvonden in 2021. De
voorbereiding en opvolging van activiteiten verliepen via tweewekelijkse contact points
meetings.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.609,00

15.609,00

0,00

26.015,00

26.015,00

0,00

10.406,00

10.406,00

0,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000275
Actief profileren van de provincie als Europese en internationale partner
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie zet sterk in op promotie en communicatie rond EU-projectwerking en beleid
internationaal/grensoverschrijdend provincie West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Met haar communicatie rond EU-projectwerking en internationaal beleid zette
de Provincie in 2021 voornamelijk in op het verder uitrollen van de nieuwe
communicatiemiddelen rond internationalisering en op communicatie rond de start van de
nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Het luik communicatie internationalisering
werd gefinaliseerd door de aanmaak van de nieuwe webpagina's https://www.westvlaanderen.be/west-flanders-connects en het aanmaken van een gadget passend binnen de
nieuwe huisstijl. Rond de opstart van de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 is
vooral ingezet op het bekendmaken van de kansen die de nieuwe Europese
programmaperiode biedt aan potentiële partners in West-Vlaanderen, de nieuw ontwikkelde
huisstijl 'Thuis in Europa' moet hier zorgen voor een duidelijke en coherente uitstraling van
ons aanbod en onze dienstverlening. Als concrete acties werd samengewerkt met de andere
Provincies, Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de Vlaamse Vereniging van
Provincies in een reeks van webinars, daarnaast werd in mei ook een webinar gemaakt als
officiële kick off van de Europese programma's in West-Vlaanderen. Elke maandag werd via
de online EU-pit(ch)stops, de kans geboden aan potentiële EU-projectpartners een afspraak te
boeken met het team van EU-experts in dienst EEIS. Naast deze acties liepen ook onze
gebruikelijke activiteiten door, zoals o.a. aanbieden van updates inzake ons EU en
internationaal beleid, via de website, LinkedIn pagina 'Thuis in Europa' en het maandelijks ezine. In het najaar werd gestart met de werkzaamheden rond de opfrissing van de
projectendatabank 'Europese projecten', dit tegen de opstart van de nieuwe
programmaperiode.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.864,39

17.855,85

0,00

0,00

32.500,00
0,00

-10.864,39

-17.855,85

-32.500,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000276
EU voorlichting geven tav diverse doelgroepen ism EU instanties (Europe Direct)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Europe Direct office organiseert sensibiliseringsacties en ontwikkelt communicatieproducten
m.b.t. de EU samenwerking voor een breed publiek, incl. diverse onderwijsniveaus en
kwetsbare groepen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Europe Direct (ED): voor het algemeen publiek werden 9 weblezingen rond de
EU-actualiteit en beleidsprioriteiten (Brexit, EU herstelplan, fake news,
ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid) georganiseerd, alsook 4 online/hybride
panelgesprekken EUkWESTies m.b.t. EU/China investeringsakkoord, Digital Rights, Green deal
en Migratie, SOTEU2021. Er vond ook een fysiek Brexit debat plaats met focus op visserij,
logistiek en hoger onderwijs en een participatiedebat ‘Groene en digitale transitie’. Verder
werd een 'bezoek achter de schermen van het EU College' georganiseerd en voor diverse
moeilijk te bereiken doelgroepen een vorming ‘EU en U’. De doelgroep basisonderwijs werd
bereikt via het werkboek Sterrenkijker en de interactieve les 27 keer EU op school. Het
secundair onderwijs kon genieten van een online les ‘Brexit wat nu?’ en ‘EU in de klas’. Voor
het hoger onderwijs werd het didactisch pakket ‘EU in balans’ opgemaakt en waren er 12
online simulatieoefeningen, 8 online EU lessen en 1 sessie voor de lerarenopleiding. In het
najaar was er de ontvangst van studenten EU College, incl. bedrijfsbezoek. De samenwerking
met de regionale media leverde een EU News Week op Focus & WTV op, alsook het ED Kick off
event. Voorts werd ook de website druk bezocht en de SoMe campagne opgezet via Instagram
en blogs. Europacollege: voor de studenten Europacollege werden diverse acties opgezet,
zoals o.a. een studiebezoek ‘EU, economie en innovatie’ (Sioen). Van de infrastructuur van het
EU College werd geen gebruik gemaakt en er waren ook geen officiële ontvangsten omwille
van COVID-19. COVID-19 zorgde ook voor de annulering van een aantal lezingen en
activiteiten. Wel waren er 4 online lezingen t.b.v. hoger onderwijs. Voorts konden ook 7
collega’s van de Provincie en de provinciale agentschappen deelnemen aan opleiding in het
EU college. Er werd in 2021 ook een partiële beurs voor het EU college aan een West-Vlaamse
studente toegekend. Europahuis Ryckevelde: bepaalde studiedagen voor leerkrachten incl.
uitbouw provinciaal Secundair Onderwijs netwerk werden geannuleerd wegens COVID-19.
Wel werd ondersteuning geboden aan scholen door het ter beschikking stellen van materiaal.
Het Europahuis ondersteunde de Provincie/ED ook bij het uitrollen van al haar activiteiten
voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en algemeen publiek, zoals
hierboven beschreven.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

161.831,38

173.948,86

42.252,20

43.343,20

136.405,76
0,00

-119.579,18

-130.605,66

-136.405,76

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
195

2021

Actie: AC000277
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van grensoverschrijdende overlegstructuren/ projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van de provinciale strategie rond grensoverschrijdende samenwerking
worden de bestaande strategische partnerschappen onderhouden en worden nieuwe
uitgebouwd. Dit gebeurt door het coördineren, opvolgen en garanderen van de
sectoroverschrijdende vertegenwoordiging in grensoverschrijdende en internationale
overlegstructuren o.a. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS'en) NoordFrankrijk, Euregio Scheldemond,... en het initiëren en begeleiden van strategische
grensoverschrijdende beleidsdossiers en projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De institutionele samenwerking met Frankrijk en Nederland i.k.v.
grensoverschrijdende akkoorden en netwerken verliep opnieuw vlot. De Grensoverschrijdende
Vergadering met het Département du Nord werd omwille van COVID-19 uitgesteld. Er werden
wel 2 politieke overleggen met het Département georganiseerd, waarbij o.a. het Straits
Committee, het Interreg VI-programma en werkgelegenheid aan bod kwamen. Er was ook een
technisch overleg over een volgende projectenportefeuille. De territoriale portefeuille rond
duurzaamheid werd verder voorbereid. Met Région Hauts-de-France vond een politiek overleg
plaats over de nieuwe Europese programma’s. Tussen de economische agentschappen van de
Région en de Provincie werden 3 overleggen rond blauwe economie georganiseerd. Met de
Région waren er ook 3 overleggen over een vervolg op de portefeuille GoToS3. Er gingen ook 2
Frankrijk-België werkgroepen door over de aanpak van de administratieve en juridische
obstakels inzake grenswerk. De samenwerking met agglomeratie Saint-Omer (CAPSO) werd
verder gezet rond hoger onderwijs en robuuste watersystemen en er werd geparticipeerd aan
een seminarie i.v.m. water. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werd opgevolgd via
deelname aan Verbindingsgroep, Regionaal Overleg Metropool en de Bureau en Algemene
Vergaderingen. Het West-Vlaams voorzitterschap van de Eurometropool werd grondig
voorbereid. Er werden in het kader van dit voorzitterschap bilaterale overlegmomenten
georganiseerd met de partners van de Eurometropool én 1 met de 2 andere Frans-Belgische
EGTS'en. Dit resulteerde in de uitwerking van een ‘Memorandum voor het Franse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie’. Buiten de noodzakelijke Bureau- en
Algemene vergaderingen ligt de werking van EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d'Opale nog altijd stil. Binnen Euregio Scheldemond werd een eerste dossier binnen het
geüpdate Scheldemondfonds goedgekeurd rond de identiteit van de Zwinstreek. De eerste
stappen voor de uitvoering van de nieuwe grensvisie werden gezet met startvergaderingen
over de 5 prioritaire thema’s (zoetwater/energie/mobiliteit/toerisme/kenniseconomie). Het
startoverleg rond zoetwater leidde al tot een plaatsbezoek aan waterprojecten in Ardooie. In
navolging van deze overleggen zijn op heden 3 Interregdossiers in opmaak. De vakgroep
landbouw stelde haar B-solutionsdossier rond mesttransport voor aan het GROS-overleg en
het afgewerkte Scheldemonddossier rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de
grens werd opgepikt door de pers. Tot slot organiseerde deze vakgroep ook een themadag
rond landbouw en water. De aansturing van deze acties verliep via 2 Scheldemondraden, de
voorbereiding en opvolging werd verzekerd door het secretariaat van de Euregio. Er vonden
i.k.v. de Vlaams-Nederlandse Delta (VND) 2 politieke vergaderingen plaats, werd een
kennistafel, een studie rond waterstof in de Deltaregio uitgevoerd, werd een netwerkmoment
rond ruimtelijke planning in de Deltaregio georganiseerd en vond de VND-conferentie plaats.
De conferentie, met als thema het belang van de VND-havens voor het industriële en
logistieke hinterland van de Deltaregio, werd in hybride vorm georganiseerd en trok zo'n 120
bezoekers. De Provincie nam in 2021 een waarnemende rol op binnen de ambtelijke en
bestuurlijke overleggen van het Geopark Schelde Delta (GSD). Het indienen van het UNESCOerkenningsdossier werd door COVID-19 met een jaar uitgesteld. Ook vonden er 2
partnerraden plaats om de meer dan 100 stakeholders te informeren.

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
196

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

220.127,48

279.700,86

0,00

0,00

427.066,83
34.874,47

-220.127,48

-279.700,86

-392.192,36

Investeringen
Financiering

Actie: AC000278
Ondersteunen Vlaams coördinatorschap Gouverneur ikv samenwerking met Noord-Frankrijk
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De gouverneur van West-Vlaanderen wordt als Vlaams coördinator van de samenwerking met
Noord- Frankrijk ondersteund o.a. door het opvolgen en garanderen van de
sectoroverschrijdende vertegenwoordiging in grensoverschrijdende en internationale
overlegstructuren zoals de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS 'en).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden de vergaderingen van het Bureau en de Algemene
Vergaderingen van zowel de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (4 vergaderingen) als
van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale (3 vergaderingen) verder
opgevolgd en voorbereid. De gouverneur zetelt i.k.v. zijn Vlaamse coördinatorschap in beide
structuren. Participatie aan de technische vergaderingen van beide EGTS’en. De
Verbindingsgroep van de Eurometropool komt op geregelde tijdstippen samen. Het Technisch
Comité van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale kwam afgelopen jaar
daarentegen niet samen. Het Regionaal Overleg Metropool (ROM) kwam in 2021 4 keer
samen. Inhoudelijke opvolging van diverse grensoverschrijdende thema’s en voorbereiding
nota’s en briefwisseling voor de gouverneur/Vlaamse coördinator onder meer inzake
milieuklachten, water en het project ‘kustvisie’. De centrale opdracht van het Secretariaat van
het Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening (VICORO) bestaat uit
het 'instaan voor een gecoördineerde ambtelijke beleidsvoorbereiding en adviesverlening i.f.v.
de grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio op het vlak van ruimtelijke
ordening'. Franse ruimtelijke planningsdocumenten worden dus aan het VICORO ter
advisering voorgelegd. Dit gebeurde éénmaal in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

876,36

4.267,34

8.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

74.123,64

70.732,66

67.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000279
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van Europese overlegstructuren/projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van de provinciale strategie rond de samenwerking binnen Europa worden
bestaande strategische partnerschappen onderhouden en nieuwe uitgebouwd. Dit gebeurt
door het coördineren, opvolgen en garanderen van de sectoroverschrijdende
vertegenwoordiging in het Comité van Perifere Maritieme Regio's (CPMR),
Noordzeecommissie (NSC) en het Straits Comité en het initiëren en begeleiden van
strategische Europese en internationale beleidsdossiers en projecten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie staat in voor de actieve deelname van West-Vlaanderen en de
vertegenwoordiging van de West-Vlaamse belangen in een aantal internationale netwerken,
zoals het Comité van Perifere Maritieme Regio's (CPMR), Noordzeecommissie (NSC). Inzake de
NSC werden in 2021 diverse (online) thematische werkgroepen georganiseerd die de
uitvoering van de Strategische Visie van de NSC moeten concretiseren o.a. rond blauwe groei,
energie, transport-logistiek en onderzoek en ontwikkeling. In april 2021 nam de Provincie de
fakkel over als trekker van de werkgroep 'maritieme resources' van de NSC, met de aanstelling
van de coördinator Streekwerking Kust van de Provincie als nieuwe adviseur. Vanaf maart
2021 werden ook maandelijks de werkgroepen georganiseerd en opgevolgd (communicatie-,
programma- en stuurgroep) die de voorbereidingen treffen voor de organisatie van de
jaarlijkse conferentie van de NSC in West-Vlaanderen. Dit event van 23 tot 25 november 2021
in Brugge moest plaatsvinden, werd een week voor datum geannuleerd omwille van COVID19. Een nieuwe datum werd meteen vastgelegd van 23 tot 25 mei 2022, eveneens in Brugge.
De voorbereiding hiervan werd meteen in eind 2021 opgestart. I.k.v. het CPMR-netwerk
werden diverse webinars en werkgroepen opgevolgd, alsook bijdragen geleverd voor
consultatierondes i.k.v. de voorbereiding van de nieuwe Europese programmaperiode, zoals
de core cohesion workgroup en de Brexit workgroup. Omwille van COVID-19 kon uiteraard
geen enkele fysieke vergadering i.k.v. CPMR en NSC plaatsvinden. Daarom werden bepaalde
onderdelen van de samenwerking zoals b.v. politieke ontmoetingen, thematische events,
projectbezoeken, ontvangsten van delegaties,... uitgesteld. Alle studiewerk, voorbereidingen
van projecten, werkgroepen en technische overlegmomenten lopen echter volledig online
verder. Dit i.f.v. de eerste oproepen voor projecten i.k.v. het Interreg Noordzeeprogramma
met deadline maart-april 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.407,82

138.995,00

9.375,00

84.375,00

92.120,00
0,00

-19.032,82

-54.620,00

-92.120,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000280
Beheer en sectoroverschrijdende coördinatie van internationale overlegstructuren en projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.f.v. de uitvoering van provinciale projecten met specifieke focus op China worden bestaande
strategische partnerschappen onderhouden en nieuwe uitgebouwd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor wat de bestuurlijke samenwerking met China betreft vond een bilaterale
stuurgroep m.b.t. de strategie voor de komende 2 jaar plaats. De focus ligt op trade, invest,
logistiek, onderwijs, vorming en onderzoek. Ook de viering van 20 jaar bilaterale
samenwerking, inclusief lezing China’s New Normal werd online georganiseerd. Voor het
‘handel en Invest’-luik werd ingezet op het ondersteunen van bedrijven bij het zoeken naar
bedrijfscontacten in Zhejiang, deelname aan de FIT-stand op Zhejiang International Import
Commodity Fair met focus op voeding en deelname aan het Vlaamse Cleantech Route China
project, met organisatie van seminars en online deelname beurzen in China. I.k.v. het luik
gezondheidszorg werd deelgenomen aan Zhejiang International Medical Exhibition via lezing
‘Biofabrication: a new toolbox towards healthy ageing’, een aantal lezingen rond traditionele
Chinese gezondheidszorg, chirurgie en taal t.b.v. studenten geneeskunde en biomedische
wetenschappen. Voor het luik onderwijs werden partnerschappen opgezet en waren er
matchmaking en introductielessen, sessies rond ondernemerschap, studeren en stage in China
t.b.v. HW&B Vives, een Logistiek seminarie ‘logistieke troeven West-Vlaanderen’ voor
exporterende bedrijven en logistieke agentschappen in Ningbo. I.k.v. de
onderzoeksamenwerking was er een matchmaking conference i.k.v. joint call Zhejiang-West
Flanders Industrial R&D projects en de lancering van de joint call Zhejiang-West Flanders
Industrial R&D projects, met als resultaat de selectie van 3 projecten m.b.t. bouw, nieuwe
materialen en water.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.368,37

92.000,00

0,00

0,00

100.000,00
0,00

-60.368,37

-92.000,00

-100.000,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000281
Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een
gezicht. Het Wereldhuis West-Vlaanderen is een ontmoetingsplaats voor al wie met mondiale
thema’s bezig is: letterlijk, via ter beschikking stellen zalen en bureauruimte, maar ook
figuurlijk door expertise te delen, contacten te leggen of activiteiten mee te organiseren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-veiligheidsmaatregelen zorgden ervoor dat zalen ook in 2021 niet
aan externen konden worden verhuurd. De zalen werden in 2021 46 keer gebruikt voor
vergaderingen, waarvan 8 keer door externen. De leegstaande zalen werden gebruikt om de
terugkeer van collega's naar de werkvloer veilig te laten verlopen. In 2021 sloot de Provincie
een overeenkomst met Scholengroep 26 Mandel en Leie om twee klaslokalen gelegen in het
Wereldhuis voor drie jaar te verhuren. Naast de klaslokalen worden ook op wekelijkse basis
drie halve dagen een vergaderzaal verhuurd aan scholengroep 26 Mandel en Leie. De lokalen
worden gebruikt voor de schakelklas WE GO. De schakelklas is een initiatief om OKANleerlingen die nog niet lang genoeg in België zijn om goed Nederlands te kunnen in een extra
jaar voor te bereiden op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Het onthaal bleef tijdens de
verschillende fases van lockdown bestaft, onder meer voor de opvolging van het onderhoud
van het gebouw en de toegang tot het documentatiecentrum. Nadat vorig jaar de papieren
communicatie werd gestroomlijnd, werden dit jaar de webpagina’s, het e-zine en het
adressenbestand van Wereldhuis West-Vlaanderen geüpdatet. De papieren nieuwsbrief
verscheen, zoals gepland, twee keer in 2021. Een e-zine wordt, al naar gelang het
nieuwsaanbod, naar de achterban gestuurd. In 2021 verstuurde de Provincie 13 nummers van
de digitale nieuwsbrief van het Wereldhuis West-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.420,87

22.200,00

24.750,00

19.793,08

14.000,00

20.000,00

2.372,21

-8.200,00

-4.750,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000282
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis omvat aankoop, onderhoud en herstelling
van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer van het
gebouw. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken voor het Wereldhuis
werden uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd. Er
waren diverse herstellingen aan schrijnwerk, sanitair en waterleiding. In Studio Globo werd de
defecte binnenzonnewering vervangen en het circuit van de elektriciteit uitgebreid. Er werden
bewakingscamera's geplaatst om sluikstorten op de site tegen te gaan. Een defecte vaatwas
werd vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

59.991,66

64.710,00

4.500,00

3.630,00

59.710,00
3.630,00

-55.491,66

-61.080,00

-56.080,00

17.276,62

17.276,63

18.200,00

0,00

0,00

0,00

-17.276,62

-17.276,63

-18.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000283
Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Wereldhuis onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. Er komt een aanpassing van de sturing van het sanitair in het gebouw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene onderhouds- en herstellingswerken in het Wereldhuis werden
uitgevoerd. Met de afrekening van de erelonen, werd het project van de sanering van de
hoogspanningscabine afgerond. De defecte vaatwasmachine werd vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.297,08

14.657,19

0,00

0,00

10.000,00
0,00

-5.297,08

-14.657,19

-10.000,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Provincie West-Vlaanderen (0207.725.696)
201

2021

Actie: AC000284
Garanderen van een vlotte werking van de dienst EEIS
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de dienst EEIS vindt 2 wekelijks een stafoverleg plaats en 2-maandelijks
een algemene dienstvergadering. Vaste thema's zijn personeel, budget, nieuws uit de secties
en nieuws uit het MAT. Op 24/9 trok de volledige dienst erop uit in Brugge voor een
teambuildingactiviteit. Ook in 2021 liepen de acties van de interne werkgroep Zorg voor
elkaar en Interne processen verder.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.296,38

9.392,10

0,00

0,00

14.612,00
0,00

-5.296,38

-9.392,10

-14.612,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000285
Garanderen van de vlotte werking van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De collecties in het documentatiecentrum van het Wereldhuis, met bijzondere aandacht
doelgroep leerplichtonderwijs, worden verder uitgebouwd en opgevolgd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Eén gedetacheerd personeelslid werd 60% FTE ingezet op de werking van het
documentatiecentrum voor Wereldburgerschap. Op deze manier wordt de link met het
leerplichtonderwijs - een belangrijke doelgroep van het documentatiecentrum - gegarandeerd
en blijft er een kwalitatief aanbod aan materiaal voor leerkrachten en scholen, ook na het
wegvallen van de samenwerking met Kleur Bekennen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.699,48

36.000,02

0,00

0,00

29.000,02
0,00

-32.699,48

-36.000,02

-29.000,02

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000039
5.02 One-stop-shop Europa en Internationaal
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheer van de EU programma’s, de ontwikkeling van Europese projecten en de opvolging van
Europese regelgeving vergt heel specifieke expertise. Door middel van het bundelen van deze
expertise in 1 loket, wordt de versnipperde, aanwezige kennis geborgen en op gebruiksvriendelijke
manier ontsloten voor een breed West-Vlaams middenveld dat niet zelf niet over mensen/ middelen
beschikt om deze materie op te volgen. Hierdoor wordt de provinciale dienstverlening versterkt en
willen we de financiële return uit de EU programma’s nog vergroten.
Indicator: Aantal begeleide Europese en internationale dossiers (opleiding, infosessies,
begeleidingscomités, communicatieacties, verbetertrajecten, startgesprekken) - Streefwaarden: 20
(in 2021), 20 (in 2022), 20 (in 2023), 20 (in 2024), en 20 (in 2025).
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Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 8
In 2021 lag de focus vooral op de afhandeling van de huidige Europese programma periode en de
voorbereiding van de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027. Er waren nog beperkte
nieuwe oproepen onder de oude programma’s.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

618.411,33

744.197,54

704.675,79

1.106.930,57

1.059.337,36

1.159.144,91

488.519,24

315.139,82

454.469,12

Investeringen
Financiering

Actie: AC000286
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het EFRO programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het technisch contactpunt van het EFRO-programma. Het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in
de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In hoofdzaak werd in 2021 gefocust op de continue werking van het EFRO
Vlaanderen contactpunt. Dit betreft de begeleiding van projectvoorstellen naar indiening bij
EFRO Vlaanderen, alsook de begeleiding van lopende projecten, zowel via
begeleidingscomités als bij ad hoc vragen/problemen. Dit jaar werden zo in totaal 42
begeleidingscomités georganiseerd. Er werd ook een studie gevoerd naar de financiële
besteding van alle West-Vlaamse EFRO Vlaanderenprojecten. Vanuit het Contactpunt werd
begeleiding verstrekt bij de 4 Vlaamse ReactEU oproepen, één van de elementen van het
Europese herstelplan. In totaal werden 2 GTI stuurgroepsessies georganiseerd, beide via
schriftelijke procedure. Op vlak van communicatie-acties werd vanuit het Contactpunt ook
meegewerkt aan het webinar en de communicatie-acties in het kader van de Dag van Europa
en de voorstelling van de nieuwe Europese subsidieprogramma's. Het Contactpunt begeleidde
één West-Vlaams EFRO Vlaanderenproject naar indiening in de Europese wedstrijd Regiostars
Awards.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.879,80

4.075,00

30.365,83

86.452,52

95.835,26

122.126,10

83.572,72

91.760,26

91.760,27

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000287
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg FR-WAL-VL programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert het Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen-programma en
organiseert de lokale technische contactpunten

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille de COVID-19-crisis is de uitvoering en de opvolging van de
goedgekeurde, lopende projecten en microprojecten steeds blijven doorlopen, weliswaar via
digitale weg (video-overleg) of via een schriftelijke procedure. Een behoorlijk aantal projecten
kregen een extra verlenging om de COVID-19-impact op te vangen. Er werden ook
verschillende schriftelijke procedures georganiseerd waarop grote wijzigingen aan projecten
werden goedgekeurd. Ook voor een aantal microprojecten werden uitzonderlijke
projectverlengingen en aanpassingen van acties goedgekeurd. Het Vlaamse steunpunt maakt
ook deel uit van verschillende werkgroepen binnen het programma. Zo neemt het steunpunt
deel aan de werkgroep indicatoren, de werkgroep voor de verbetering van de
beheersapplicatie, de werkgroep communicatie, de werkgroep inzake de algemene opvolging
van het Programma met het gemeenschappelijk Secretariaat en de andere technische teams.
Daarnaast vonden er ook verschillende overleggen plaats ter voorbereiding van het Interreg
VI-programma. Zowel de strategie als het beheer van het nieuwe programma kwamen aan
bod. Tevens werd het Comité van Toezicht voorbereid, bijgewoond en opgevolgd. Aangezien
de Provincie de leidende partnerautoriteit is langs Vlaamse zijde, was er ook vaak overleg met
de andere Vlaamse partners (Oost-Vlaanderen en Vlaanderen).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

136.341,18

138.096,50

149.848,82

292.705,97

293.818,37

351.004,44

156.364,79

155.721,87

201.155,62

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000288
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg VL-NDL
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het technisch contactpunt van het Interreg Vlaanderen - Nederland programma. Interreg Vlaanderen - Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor
slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Als programmapartner staat de Provincie mee in voor de uitvoering van het
Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Op wekelijkse basis blijft er (digitaal) overleg
plaatsvinden met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de andere programmapartners. In
2021 is de frequentie van het ambtelijk (9 overlegmomenten) en bestuurlijk (8 Comités van
Toezicht) ook opgedreven voor de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode. De
contouren van Interreg VI zijn ondertussen duidelijk en wachten enkel nog op formele
goedkeuring van de Vlaams en Nederlandse overheden, alvorens finaal voorgelegd te worden
aan de Europese Commissie. Ook de overeenkomsten voor het technisch beheer van het
programma liggen klaar voor goedkeuring van al de beherende partners (provincies en
lidstaten). De eerste oproep wordt geopend in januari 2022, dus de projectontwikkeling is
volop gestart in de tweede helft van 2021. Vanuit de Provincie werden verschillende
initiatieven opgezet om nieuwe projectideeën vorm te geven en geïnteresseerden worden
begeleid met partnersearch en inhoudelijk advies. Tot slot werden in 2021 de laatste 6
projecten van Interreg V opgestart. Er zijn uiteindelijk 95 projecten goedgekeurd in Interreg V
(goed voor 155,8 miljoen euro EFRO), waarvan er nog 59 in volle uitvoering waren in 2021. De
projectadviseur heeft bijzondere aandacht voor de projecten met West-Vlaamse connectie. 44
projecten hebben West-Vlaamse partners aan boord. Belangrijke projecten voor de Provincie
en haar agentschappen zijn PROOF (onderzoeksinfrastructuur voeding en gezondheid) en
Smart Services Bridge (kmo's verbinden met hogescholen). Communicatie-opportuniteiten
werden benut via het e-zine Grenzeloos of de LinkedIn pagina 'Thuis in Europa'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

87.792,19

87.792,19

94.389,94

123.061,30

90.081,57

90.081,57

35.269,11

2.289,38

-4.308,37

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000289
Beheer en faciliteren van het contactpunt van het Interreg maritiem programma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert en staat in voor de opvolging van het technisch contactpunt van het
Interreg 2-Zeeën-programma. Interreg 2 Zeeën is een Europees territoriaal
samenwerkingsprogramma. Het wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De focus voor het contactpunt binnen het maritiem programma Interreg 2
Zeeën, lag in 2021 op voornamelijk drie zaken: ten eerste, de implementatie en afronding van
de huidig lopende projecten. Ten tweede, de 'health check-up' van lopende projecten, ter
analyse van hun inhoudelijke en financiële voortgang. Ten derde, de mogelijkheden tot
kapitalisatie van resultaten en outputs. Dit moet bekeken worden i.k.v. de continue werking
en technische bijstand ten opzichte van projecten, de proactieve opvolging en begeleiding van
goedgekeurde en lopende projecten met Vlaamse partners + afstemmen en vergaderen met
het Gezamenlijk Secretariaat (23 formele contacten), opvolgen bijeenkomsten Comité van
Toezicht (3 virtuele bijeenkomsten) en de daaraan voorafgaande Vlaamse Werkgroep (3
virtuele bijeenkomsten), monitoren 'Implementation Task Force' (3 virtuele bijeenkomsten) en
ten slotte het maandelijks overlegmoment van contactpunten (Nederland, Frankrijk, UK en
België) samen met het Gemeenschappelijk Secretariaat (10 virtuele bijeenkomsten). In het
jaar 2021 werden 19 projecten afgesloten waarin Vlaamse partners deel uitmaakten van het
project. Het contactpunt begeleidt deze partners in het afrondingsproces, zowel inhoudelijk
als budgettair. Er wordt vervolgens een laatste check gedaan rond de prestaties van het
project en waar nog kan bijgestuurd worden. Hierbij aansluitend worden ook een groot aantal
events georganiseerd om de impact en resultaten van het project te duiden. Hieraan wordt
ook deelgenomen door het contactpunt. Belangrijk nieuw element was de contactopname
met de betrokken partners rond de mogelijkheden tot kapitalisatie m.b.t. hun
projectresultaten. Het contactpunt initieerde ook 6 contacten met partners waarbij de
financiële en/of de inhoudelijke voortgang moeilijk verliep. Dit gebeurde onder het mom van
de 'health check-up'. Het doel was de betrokken partners op weg te helpen in hun zoektocht
naar oplossingen en dit in samenspraak met het Gemeenschappelijk Secretariaat van het
programma. De aanzet en de leiding van deze contacten met de partners lag weliswaar bij het
contactpunt, omwille van de expertise op het veld. Ten slotte zet het programma voor het
einde van de programma-periode in op kapitalisatie. Het contactpunt kan hierbij aan slag met
de projecten die reeds resultaten hebben opgeleverd en geïnteresseerd zijn in een synergiën
met andere programma's, overdraagbaarheid naar andere partners of hierover willen
communiceren. Het is aan het contactpunt om boven vernoemde mogelijkheden te faciliteren.
Daarenboven is het contactpunt ook binnen het provinciebestuur aan de slag om het
potentieel aan projectresultaten vanuit Interreg 2 Zeeën in te zetten binnen de nieuwe
Europese programma's en de nieuwe programma-periode 2021-2027. Hiervoor worden
vergadermomenten georganiseerd met de collega's betrokken bij de voornoemde nieuwe
programma's. Ook zijn er overkoepelende overlegmomenten waarbij het potentieel van de
resultaten en outputs vanuit het Interreg 2 Zeeën programma verder wordt geduid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.242,88

30.496,00

31.871,00

62.351,62

52.352,64

78.198,89

33.108,74

21.856,64

46.327,89

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000290
Beheer en opvolging van de transnationale Interreg programma’s
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert, beheert en volgt specifieke Europese subsidieprogramma's op
(Interreg 2-Zeeën en Interreg Noordzee).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Omwille van COVID-19 ondervinden de uitvoering van de lopende Interreg
programma's heel veel vertraging. Waar mogelijk werden de belangrijkste overlegmomenten,
stuurgroepen en monitoringcomités digitaal georganiseerd. Voor het Interreg 2-Zeeënprogramma werden hoofdzakelijk nog grote wijzigingen van projecten goedgekeurd. Tevens
werd in het voorjaar van 2021 een evaluatie van het programma uitgevoerd. In het voorjaar
werd ook een kapitalisatie oefening opgestart, die de resultaten van het 2-Zeeën programma
in kaart moet brengen. De eerste resultaten hiervan werden in het najaar van 2021
voorgesteld. De oefening bevat heel wat nuttige informatie, die i.k.v. andere Interreg
programma’s, zoals Interreg Noordzee kan aangewend worden om verder aan thematische
kapitalisatie te doen en verder te bouwen op succesvolle Interreg 2-zeeën projecten. Na
diverse lobbyinitiatieven, die ook nog in het voorjaar van 2021 georganiseerd werden door de
Provincie en het programma zelf, viel in juni 2021 helaas definitief het doek over het
voortbestaan van het Interreg 2-Zeeën programma voor de programmaperiode 2021-2027.
Voor het Interreg Noordzeeprogramma liepen de werkgroepen i.k.v. de voorbereiding van de
nieuwe programmaperiode gewoon digitaal verder doorheen het jaar, in totaal werden door
de vertegenwoordiger van de Provincie 8 ‘program preparation’ werkgroepen voorbereid en
opgevolgd in 2021. De inhoudelijke voorbereiding van het programma werd in juni zo goed als
afgerond, de onderhandelingen rond financiële afspraken en procedures van het nieuwe
programma liepen verder door in het najaar. De inhoud van het nieuwe Interreg Noordzee
programma werd in de zomer van 2021 aan een publieke consultatie onderworpen en werd in
het najaar ook door alle betrokken lidstaten goedgekeurd. In januari 2022 wordt het
programma bij de EU Commissie ingediend. In het voorjaar van 2021 werd ook nog een
laatste (12de) oproep voor projecten gelanceerd voor Interreg Noordzee. I.k.v. deze oproep
werden op de stuurgroep van juni 2021, nog een extra 25 verlengingen van projecten
goedgekeurd. Daarnaast werden ook heel wat voorbereidend werk gestopt en vergaderingen
belegd i.f.v. de organisatie van de jaarlijkse conferentie van het Noordzeeprogramma in
Brugge van 23 tot 25 november 2021. Dit event werd echter omwille van COVID-19
geannuleerd en wordt hernomen van 23 tot 25 mei 2022. De organisatie hiervan werd in
december opgestart.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00
0,00

0,00

0,00

-10.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000291
Eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv de EU Programma's
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie voert de eerste lijnscontrole uit i.k.v. het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
programma en Interreg 2-Zeeën programma.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De continue werking van de controlecel voor de programma’s FrankrijkWallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën bleef gegarandeerd. Programma Frankrijk Wallonië
Vlaanderen: er werden 139 dossiers op stukken afgewerkt. Er werden 11 controles ter plaatse
uitgevoerd. Programma 2 Seas: er werden 230 dossiers op stukken afgewerkt. Er werden 15
controles ter plaatse uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

281.943,87

281.943,87

1.385,00

445.479,79

400.000,00

400.000,00

163.535,92

118.056,13

398.615,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000292
Projectburo strategische Europese/internationale projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie werkt aan een project Management Office en one-stop-shop Europa voor
Europese projecten (informatie en begeleiding) (intern en extern).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: N.a.v. het einde van de huidige EU-programmaperiode werd een evaluatie
gemaakt van de EU-projecten. Een belangrijk aspect van deze evaluatie is het intern beheer
(beheer projectportfolio) van de projecten. In de beleidsdoelstelling 'De Provincie als
internationale Partner' is het actieplan 'One-stop-shop Europa en internationaal' hierop
gericht. In de eerste helft 2021 werden hier de noodzakelijke vervolgstappen rond
concretisering gezet: Op het managementteam van 2 maart 2021 werd het uitgewerkt plan
voor de one-stop-shop (front- én back office) goedgekeurd. Dit plan legt de krijtlijnen vast
rond projectwerking, én -dienstverlening voor de Europese programmaperiode 2021-2027.
Tevens werd ook de aankoop van de online tool 'Subsidiemanager' goedgekeurd. Deze tool
geeft een overzicht van alle mogelijke subsidies en omvat tevens een beheerstool voor
projecten. In het najaar van 2021 werden de eerste gesprekken aangevat om de verdere
operationalisering van de “back office” van het ‘ project Management Office’ vorm te geven.
Deze back office moet in eerste instantie versterkt inzetten op de administratieve, procedurele
en financiële ondersteuning van projecttrekkers binnen de Provincie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

42.000,00

82.890,00

0,00

0,00

260.000,00
0,00

-42.000,00

-82.890,00

-260.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000293
Uitvoeren van het Europees Tracs3 Project (Interreg Europe)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie coördineert en voert het West-Vlaamse luik i.k.v. het Interreg Europe project
TracS3 uit. TraCS3 wil regionaal beleid verbeteren ter ondersteuning van innovatieinfrastructuur in S3-sectoren die een sterk innovatiepotentieel hebben. Hierbij worden
maatschappelijke uitdagingen aangepakt en wordt de interregionale samenwerking binnen
en tussen opkomende en expanderende innovatieve ecosystemen verbeterd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Fase 1 van TraCS3 (1 juni 2018 - 31 mei 2021 + 6 maanden verlenging) liep af op
30 november 2021. Het Regionaal Actieplan werd afgewerkt, waarbij definitief gekozen werd
voor de ontwikkeling van een visualiseringstool voor innovatie-infrastructuren in WestVlaanderen. Deze actie is gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden uit Tampere (Finland) en
Bremen (Duitsland). Het actieplan werd door het Joint Secretariat van Interreg Europe
goedgekeurd. De visualiseringstool zal tijdens fase 2 van het project (lopend tot 31 mei 2023)
ontwikkeld en gedissemineerd worden. De tool zal voor verschillende zaken gebruikt kunnen
worden: acquisitie van buitenlandse investeerders, zoeken naar projectpartners, promotie van
de provincie in het buitenland etc. In 2021 vonden verschillende interne en externe bilaterale
overlegmomenten plaats om de inhoud van het actieplan af te toetsen en vorm te geven.
Tijdens 2021 vonden de drie resterende partnership meetings van het project (Roemenië,
Litouwen en Spanje) volledig digitaal plaats. Tot slot vonden in het najaar twee kleinschalige
regionale disseminatie-evenementen/-vergaderingen plaats, waarbij de projectoutput van
fase 1 gedeeld werd met medewerkers van de Provincie en POM West-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.694,00

10.694,00

53.398,83

29.597,00

37.885,43

50.648,51

27.903,00

27.191,43

-2.750,32

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000294
Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen (social)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

AB Réfugiés – Social’ richt zich op nieuwkomers; professionals en vrijwilligers die actief zijn in
de maatschappelijke begeleiding en de gezondheidszorg. Het project wil de integratie van
migranten succesvoller doen verlopen door de zorg- en maatschappelijke begeleiding te
verbeteren. Als resultaat beoogt het project een stijging van de kwaliteit van de bestaande
voorzieningen, meer aanvullende begeleiding en innovatieve, veralgemeenbare experimenten.
Het is project is gekoppeld aan AB Réfugiés - Emploi.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Als projectpartner neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid voor het
project AB Réfugiés-Social. De pandemie heeft op alle partners in meer of mindere mate een
negatieve impact gehad. Verschillende activiteiten liepen vertraging op en er kon weinig
ingezet worden op grensoverschrijdende overdracht. De projectpartners dienden daarom een
verlengingsaanvraag in, die begin juni 2021 werd goedgekeurd. Nieuwe einddatum van het
project AB Réfugiés-Social is 30 juni 2022. De 7de projectperiode werd ondertussen
afgesloten. Er zijn verschillende werkpakketten binnen dit project. Voor elk werkpakket werd
tussen de Provincie en een derde partij een overeenkomst afgesloten. Het Agentschap
Integratie en Inburgering voerde van mei 2019 t.e.m. december 2020 een praktijkonderzoek
naar taalhulpen. Taalhulpen kunnen een deel van de oplossing zijn om het tekort aan
communicatieondersteuning binnen de dienstverlening op te vangen. Als onderdeel van het
onderzoek werden 6 taalhulpen opgeleid in de regio Kortrijk. Eind december 2020 leverde het
Agentschap het eindrapport op. Op 26 februari 2021 vond een tweetalig voorstellingsmoment
van de onderzoeksresultaten plaats. Op basis van de resultaten willen de Provincie en het
Agentschap verder inzetten op een taalhulpenwerking in West-Vlaanderen. In 2021 werden
hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Het Agentschap ontwikkelde een
ondersteuningsaanbod om lokale besturen en non-profitorganisaties te helpen om een
taalhulpenwerking op te zetten. Het aanbod bestaat uit: ondersteuning bij de opstart van een
taalhulpenpool, training van de taalhulpen, en begeleiding/ondersteuning van
dienstverleners. In november en december 2021 vonden reeds verkennende gesprekken plaats
met een aantal West-Vlaamse lokale besturen zodat het aanbod vanaf 2022 optimaal
inzetbaar is. Het CAW Noord-West-Vlaanderen organiseert Mind-Spring sessies (psychoeducatieve ondersteuning door en voor mensen met een migratieachtergrond) in de provincie
West-Vlaanderen sinds 2018. In 2020 konden door de COVID-19-pandemie geen sessies
plaatsvinden. Begin 2021 werd daarom tussen de Provincie en het CAW Noord-WestVlaanderen overeengekomen om de overheidsopdracht vroegtijdig te beëindigen (via bij-akte
op 11 maart 2021). De vroegtijdige beëindiging heeft geen impact op de Europese indicatoren
die reeds behaald werden in de periode 2018-2019. Vanaf 2021 lag de focus voornamelijk op
grensoverschrijdende overdracht van de methodieken en knowhow van Mind-Spring. Er werd
een Franstalige brochure opgemaakt en een Franstalige infosessie georganiseerd op 18
november 2021. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk richtte een animatorcursus op met oog
voor anderstalige nieuwkomers en met als specifieke doelstelling een zinvolle
vrijetijdsbesteding en integratiekans aan te bieden. In 2020 volgden 41 deelnemers, waarvan
17 anderstaligen, de animatorcursus, liepen ze stage op het speelplein en ontvingen ze een
erkend attest als animator. De opgedane inzichten en expertise uit deze periode werden
gedeeld tijdens een studiedag op 23 maart 2021 waarbij o.a. een projectfilm en een
themabrochure ‘het (kleine) grote drempelboek’ voorgesteld werden. Vanaf november 2021
worden de inzichten verder gedeeld in een grensoverschrijdend lerend netwerk omtrent
'diversiteit in de speelpleinwerking'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.517,41

108.209,98

73.416,37

67.282,37

89.364,09

67.085,40

30.764,96

-18.845,89

-6.330,97

Investeringen
Financiering
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2021

Actieplan: AP000040
5.03 Coördineren, beheren en strategische inzetten van alle financiële middelen en incentives ter ondersteuning van de
uitvoering van de sectoroverschrijdende provinciale strategie internationalisering en Europese samenwerking en
wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de efficiënte en strategische inzet van mensen en financiële middelen ter ondersteuning van GO
en Internationale samenwerking. te garanderen moet gestreefd worden naar een gezamenlijk
beheer van alle beschikbare middelen en incentives ter ondersteuning van het West-Vlaams
Internationaal beleid en ter versterking van de strategie, zodat een veel groter hefboomeffect
gerealiseerd worden met de ondersteunde internationale projecten.
Indicator: Aantal behandelde subsidie- of cofinancieringsaanvragen - Streefwaarden: 250 (in 2021),
250 (in 2022), 250 (in 2023), 250 (in 2024), en 250 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 242
In 2021 lag de focus in 2021 voornamelijk op verwerken van de einddossiers en
uitbetalen/terugvorderen van saldo’s van Europese projecten die afliepen in 2021 (27 dossiers).
Ongeveer 40 af te ronden dossiers werden naar 2022 doorgeschoven omwille van vertraging in de
uitvoering van projecten. 8 dossier werden behandeld i.kv. React EU calls. 3 dossiers verliepen i.k.v.
ondersteunen van het onderwijs via provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingen (door Covid19 konden zo goed als geen uitwisselingen plaatsvinden in 2021). Het provinciaal reglement
ondersteunen van initiatieven in het Zuiden leverde 99 dossiers op; voor het provinciaal reglement
Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen werden 15 dossiers behandeld. Het provinciaal
reglement stimuleren van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen was goed voor 85
dossiers. Tot slot werden 5 dossiers behandel i.k.v. het Scheldemondfonds.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.170.495,67

2.674.817,68

285.543,44

162.102,63

6.951.143,89
237.102,63

-1.884.952,23

-2.512.715,05

-6.714.041,26

717.650,52

805.032,43

1.044.326,72

0,00

0,00

0,00

-717.650,52

-805.032,43

-1.044.326,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000295
Ondersteunen van onderwijs via provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingsprojecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciaal subsidiereglement voor uitwisselingsprojecten wil kinderen en jongeren de
kans geven om een internationale ervaring op te doen in schoolcontext. Het reglement richt
zich op basis- en secundair onderwijs om zo deze doelgroep extra te kunnen
stimuleren/middelen te geven om aan internationalisering te doen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De COVID-19-maatregelen hadden op de werking van het reglement het hele
werkjaar 2021 nog steeds een grote invloed. De promotie werd on hold gezet en vele
projecten die een subsidie ontvingen, konden maar gedeeltelijk of niet doorgaan. Het
uitstellen of annuleren werd administratief opgevolgd en indien nodig aan deputatie
voorgelegd binnen het kader dat vorig jaar werd goedgekeurd. Voor de call van het voorjaar
werden - gezien de omstandigheden - ook geen nieuwe projecten ingediend. Wel werd de
promotie in juni terug opgestart i.f.v. de call van juli. Maar ook dan doorkruiste Covid-19 de
heropstart en werden geen projecten ingediend. In het najaar werden drie projecten
goedgekeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.497,95

32.249,37

0,00

0,00

80.360,00
0,00

-7.497,95

-32.249,37

-80.360,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000296
Stimuleren van internationale leer, werk en onderzoekservaring
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie stimuleert internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen, zowel
wereldwijd (m.u.z.v. Erasmus+-landen) als in de buurregio’s. De Provincie focust daarbij op de
beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025. Subsidies kunnen onder de in het
reglement gestipuleerde voorwaarden verleend worden voor zowel langlopende mobiliteit
wereldwijd als kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen. Doelpubliek zijn
studenten en docenten van West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs en pas afgestudeerde
jongeren met domicilie in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 liepen in totaal 13 goedgekeurde subsidieaanvragen: 9 van studenten
en 4 van docenten. Van 4 studenten en 1 docent kon de internationale ervaring doorgaan. 5
studenten en 3 docenten annuleerden hun internationale ervaring wegens de COVID-19pandemie. De pandemie bleef in het academiejaar 2020-2021 voor
internationaliseringsprojecten in het hoger onderwijs een grote impact hebben op mobiliteit
naar vooral de midden- en lage-inkomenslanden. Daardoor verleende de Provincie opnieuw
minder subsidies voor een internationale ervaring in 2021. N.a.v. de indienronde van
november 2021 keurde de deputatie 60 subsidieaanvragen voor een internationale mobiliteit
in 2022 goed. Die toename wijst op een voorzichtige opleving van
internationaliseringsprojecten wereldwijd, hoewel enkele vroegtijdige annuleringen een
indicatie zijn dat de mobiliteit voorlopig sterk afhankelijk blijft van de ontwikkelingen van de
pandemie. De opstart van de kortlopende collectieve projecten in een buurregio van WestVlaanderen werd wegens de pandemie uitgesteld. De Provincie verzorgde in 2021 over het
betreffende reglement informatiesessies voor studenten hoger onderwijs in West-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.106,09

13.731,09

0,00

0,00

360.000,00
0,00

-5.106,09

-13.731,09

-360.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000297
Beheren en toepassen provinciaal subsidiereglement Ondersteunen van initiatieven in het Zuiden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen steunt sinds 1971 projecten in het globale Zuiden.
Sinds 2015 gaat 1% van het werkings-budget van de Provincie naar dergelijke projecten. Doel
van het reglement is kwalitatieve projecten in het Zuiden mogelijk maken, meewerken aan de
realisatie van de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen) en draagvlak voor internationale solidariteit in West-Vlaanderen
verhogen. Belangrijkste doelgroepen: organisaties uit derde en vierde pijler.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het reglement blijft verder lopen en kende met twee indienrondes een normaal
verloop. Ook de samenstelling van de adviescommissie bleef onveranderd. De eerste deadline
voor aanvragen was 15 maart. Er werden 33 dossiers ingediend. 14 dossiers kregen een
positief advies dat door deputatie werd gevolgd. In het najaar werden opnieuw 31 dossiers
opgewacht waarvan er uiteindelijk 20 werden goedgekeurd (waarvan 1
subsidieovereenkomst). Dat maakt dat voor 34 organisaties steun werd opgestart. Dossiers
met een meerjarige looptijd werden opgevolgd conform het reglement en de gemaakte
overeenkomsten. COVID-19 beheerste ook in 2021 het leven van iedereen. Niet alleen hier,
maar ook in het Zuiden. Het in 2020 opgestarte traject met 3 sporen werd verdergezet. Het
3de spoor, namelijk inzetten op overbruggings- en herstelmaatregelen voor die partners die
meermaals steun van de provincie mochten ontvangen, werd helemaal uitgerold. Met 2
indiendata (15 januari en 15 juni) werden uiteindelijk 22 dossiers gesteund (respectievelijk 15
van de 17 en 7 van de 8 ingediende dossiers). Een derde call werd eind 2021 nog gelanceerd
omdat het einde van de pandemie nog niet in zicht is. Benevens de noodhulp voor COVID-19
waren er 7 noodhulpdossiers. De resultaten van het onderzoek naar de impact van Covid-19,
uitgevoerd door Radboud Universiteit, werd begin 2021 voorgesteld. Inmiddels werd een
grootschalig onderzoek in verschillende Europese landen opgezet om de impact en de positie
van 4de Pijlerorganisaties zelf in kaart te brengen. Dit 4-jarig onderzoek wordt door de
Provincie ondersteund. Studenten van het Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling stonden mee
in voor het goede verloop van 7 focusgroepen. Op deze manier willen we de West-Vlaamse
situatie helder in beeld brengen. Omwille van COVID-19 kon de subsidie-overeenkomst
aangaande het synergieproject in de Filipijnen niet helemaal uitgevoerd worden zoals
gepland. Er werden een aantal aanpassingen naar timing en verwachte resultaten gemaakt.
Desalniettemin werden een mooie vooruitgang geboekt. Middels een sterk participatieve
aanpak werd een grondige evaluatie door alle belanghebbenden opgezet. De resultaten en
aanbevelingen vormden de basis voor het uitschrijven van een nieuw dossier voor de periode
2022 – 2024, uiteraard in overleg met de West-Vlaamse stuurgroep die instaat voor de
bekendmaking in onze provincie. Op de netwerkdag werd de nieuwe inspiratiegids inleefreizen
voorgesteld. Secundaire scholen en 4de Pijlerorganisaties worden zo praktisch en inhoudelijk
geholpen worden bij het opzetten van dergelijke reis. Na de lancering, de speeddate en de
schrijfdag binnen de nieuwe oproep m.b.t. samenwerking tussen en met organisaties uit de
Congolese diaspora, werden na de zomer 3 dossiers ingediend. De speciaal hiervoor
samengestelde adviescommissie zette het licht op groen voor 1 dossier. Dat dossier wordt
verder uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de commissie zodat het in 2022 effectief
kan opstarten. Het Wereldhuis faciliteert en ondersteunt dit opstartend
samenwerkingsverband.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

644.121,76

735.268,07

0,00

0,00

510.066,78
0,00

-644.121,76

-735.268,07

-510.066,78

717.650,52

805.032,43

1.044.326,72

0,00

0,00

0,00

-717.650,52

-805.032,43

-1.044.326,72

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000298
Beheren en toepassen reglement Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met het reglement Wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleert de Provincie binnen de
grenzen van budget en bevoegdheden wereldburgerschap in West-Vlaanderen. Doelstelling is
kwaliteitsvolle activiteiten ondersteunen en bijdragen aan realisatie van SDG's van de VN.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Voor het reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’ (2
indieningsrondes met deadlines op 31 maart en 30 september) ontvingen we in totaal 13
aanvragen: 3 werkingstoelagen, 6 projectsubsidies en 4 subsidieovereenkomsten. Op de
online adviescommissies werden de dossiers grondig besproken aan de hand van een
uitgebreide scoretabel. De indieners van een aanvraag voor subsidieovereenkomst werden
uitgenodigd om de aanvraag toe te lichten en in te gaan op vragen van de leden van de
adviescommissie. 10 dossiers kregen een positief advies. Alle adviezen werden door de
deputatie gevolgd. Het relatief lage aantal dossiers in 2021 is een gevolg van de COVID-19pandemie: veel activiteiten werden afgeschaft of uitgesteld. De COVID-19-crisis had ook
gevolgen voor eerder goedgekeurde dossiers. 13 in vorige jaren goedgekeurde dossiers gaven
aan omwille van de COVID-19-crisis niet aan de afspraken te kunnen beantwoorden. Deze
dossiers werden in samenspraak met de indiener aangepast. Het gaat niet over extra
financiering, wel verlenging van looptijd en/of aanpassing indicatoren. In het najaar werd de
projectoproep ‘ondersteuning diaspora-organisaties’ gelanceerd. De Provincie heeft het
immers, net als andere overheden, moeilijk om de juiste taal en instrumenten te vinden om
binnen haar reglementen diasporaverenigingen te bereiken. Voor deze projectoproep werden
twee aanvragen ingediend. Op de adviescommissie van 19/11/2021 werden deze dossiers
grondig besproken aan de hand van een uitgebreide scoretabel en een uitvoerig gesprek met
de indieners. FMDO (Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties) en VIVES, zullen,
als resultaat van deze call in de periode 1/12/2021 tem 30/6/2023 het Wereldhuis en
diasporaverenigingen via op maat gemaakte vormingen, instrumenten en
communicatiemiddelen in West-Vlaanderen ondersteunen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

206.681,26

252.842,87

0,00

0,00

210.100,00
0,00

-206.681,26

-252.842,87

-210.100,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000299
Samenwerken met intermediairen en organisaties ifv Wereldburgerschap
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via ondersteuning van een aantal meerjarige verbintenissen garandeert de Provincie een
kwaliteitsvol en provinciaal verankerd aanbod van educatie voor wereldburgerschap.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Dit is het tweede jaar van de subsidieovereenkomst betreffende de werking
van Studio Globo in het Wereldhuis West-Vlaanderen (2020-2025). Aan dit convenant is ook
een huurcontract met de Provincie gekoppeld. Omwille van de veiligheidsmaatregelen werd
de werking van Studio Globo regelmatig on hold gezet. Op momenten dat de maatregelen het
toelieten werden intensiever inleefateliers gespeeld om op die manier de afgesproken quota
toch te halen. De meeste inleefateliers konden doorgaan, en voor de meeste geannuleerde
activiteiten kon een alternatief in de klas kon worden voorzien. Vormingen voor leerkrachten
in functie en in opleiding konden allemaal doorgaan. Deze vormingen werden indien mogelijk
gekoppeld aan een bezoek aan het documentatiecentrum van het Wereldhuis. (2) De
subsidieovereenkomst tussen de Provincie en de opleiding postgraduaat duurzame
ontwikkeling periode september 2020 - september 2025 werd uitgevoerd zoals voorzien. De
nieuwe overeenkomst ging van start op 1 september 2020. COVID-19 had beperkte invloed op
de praktische organisatie van de opleiding in het academiejaar 2020-2021. Minder studenten
dan anders deden hun stage in het globale Zuiden. Deze stages werden vervangen door
stages in eigen land. (3) Youcadag ging door op 21 oktober. Negen provinciale diensten zetten
24 leerlingen aan het werk. De opbrengst ging dit jaar naar jongerenprojecten van KIYO in
Brazilië, de Filipijnen en België.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

101.320,00

102.500,00

0,00

0,00

105.000,00
0,00

-101.320,00

-102.500,00

-105.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000300
Strategisch inzetten van het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via het cofinancieringsreglement ter ondersteuning van projecten ondersteunt de Provincie
Europese projecten die van strategisch belang zijn voor West-Vlaanderen en die in lijn zijn met
het provinciale beleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Doordat de Europese programmaperiode (2014-2020) ten einde loopt, lag de
focus in 2021 voornamelijk op het verwerken van de einddossiers en uitbetalen/terugvorderen
van saldo's. Door de COVID-19-crisis hebben ook in 2021 een aantal projecten een verlenging
aangevraagd waardoor het eindsaldo naar 2022 werd verschoven. In de provincieraad van
27/05/2021 werden een aantal wijzigingen aan het cofinancieringsreglement goedgekeurd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

541.273,73

804.699,07

0,00

0,00

3.705.500,12
0,00

-541.273,73

-804.699,07

-3.705.500,12

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000301
Ondersteuning samenwerking/projectontwikkeling ifv provinciaal internationaal beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt of participeert aan initiatieven ter versterking van het economisch
weefsel in West-Vlaanderen in internationaal perspectief.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Tot op heden werden omwille van COVID-19 geen extra activiteiten
ontwikkeld onder deze actie. Verwacht wordt dat vanaf het voorjaar 2022, ook met de
heropstart van de nieuwe EU-programmaperiode, ook hier nieuwe initiatieven zullen
ontstaan.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00
0,00

0,00

0,00

-810.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000302
Beheren en strategisch inzetten van het Euregio Scheldemondfonds
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie biedt ondersteuning aan kleinschalige grensoverschrijdende projecten in de
Vlaams-Nederlandse grensstreek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In de Scheldemondraad van mei 2021 werd 1 nieuw project (150 jaar spoorlijn
M) goedgekeurd. Twee projecten (Bastions zonder grenzen en North Sea Port District) diende
een eindafrekening in, 2 projecten kregen een verlenging. Er werd beslist om het beheer van
het Scheldemondfonds over te dragen naar de Provincie Oost-Vlaanderen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

36.448,22

36.448,22

0,00

0,00

233.481,89
75.000,00

-36.448,22

-36.448,22

-158.481,89

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000303
Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandscelsontwikkelingsprogramma
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie stimuleert internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen, zowel
wereldwijd (m.u.z.v. Erasmus+-landen) als in de buurregio’s. De Provincie focust daarbij op de
beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025. Subsidies kunnen onder de in het
reglement gestipuleerde voorwaarden verleend worden voor zowel langlopende mobiliteit
wereldwijd als kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen. Doelpubliek zijn
studenten en docenten van West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs en pas afgestudeerde
jongeren met domicilie in West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: 2021 en 2022 zijn overgangsjaren voor PDPO. Er wordt verder gewerkt met het
huidige programma. Dit werd in de provincieraad van februari gebracht. Er werd in maart een
oproep gelanceerd, waar 7 projecten ingediend werden. Hiervan keurde het provinciaal
managementcomité er zes goed op 2/7/2021. Naast de reguliere oproep kwamen ook
middelen ter beschikking (968.000 euro voor West-Vlaanderen) via het Herstelfonds, voor
plattelandsprojecten die het herstel na COVID-19 bevorderen. In het najaar werden de
oproepen gelanceerd voor het budget 2022 voor het Herstelfonds en de reguliere middelen
voor plattelandsprojecten (OKW en P+). Voor het Herstelfonds werden ongeveer 90
projectideeën gepitcht, van ca 44 pomotoren. Een aantal van deze ideeën zullen ingediend
worden in het voorjaar van 2022. 16 projectideeën werden geselecteerd aan de hand van de
projectinhoud en krijgen kwaliteitsbegeleiding aangeboden op initiatief van het
plattelandsloket. De nieuwe programmeringsperiode 2023-2027 (alleen nog Leader) wordt
voorbereid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

626.160,26

693.078,99

42.944,76

28.571,43

932.635,10
28.571,43

-583.215,50

-664.507,56

-904.063,67

Investeringen
Financiering

Actie: AC000304
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het Leaderprogramma Midden-West-Vlaanderen. Dit gebeurt incl.
begeleiding van projectideeën, opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties
en organisatie van uitgebreid beoordelingssysteem met technische werkgroep, plaatselijke
groep en externe lezers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Programmaperiode 2014-2020: via 2 subsidieoproepen zijn 5 nieuwe dossiers
goedgekeurd. In totaal zijn al 34 projecten goedgekeurd sinds 2014. De projecten kunnen
worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2023. Enkele lopende projecten hebben een
projectverlenging verkregen. De lopende projecten worden opgevolgd en gecontroleerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40,80

2.000,00

2.000,00

77.305,68

45.000,00

45.000,00

77.264,88

43.000,00

43.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000305
Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie beheert het Leaderprogramma Westhoek, incl. begeleiding van projectideeën,
opvolgen van projecten in uitvoering, controle van declaraties en organisatie van uitgebreid
beoordelingssysteem met technische werkgroep, plaatselijke groep en externe lezers.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: (1) Programmaperiode 2014-2020: via 2 subsidieoproepen zijn 8 nieuwe
dossiers goedgekeurd. In totaal zijn al 94 projecten goedgekeurd sinds 2014. De projecten
kunnen worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2023. (2) Programmaperiode 2021-2022: via 1
subsidieoproep zijn 2 nieuwe dossiers goedgekeurd. In totaal zijn al 2 projecten goedgekeurd
sinds 2021. De projecten kunnen worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2025.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.845,60

2.000,00

2.000,00

165.293,00

88.531,20

88.531,20

163.447,40

86.531,20

86.531,20

Investeringen
Financiering
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2021

Beleidsdoelstelling: BD000006
06. De provincie West-Vlaanderen is een efficiënt en effectief bestuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur West-Vlaanderen is een effectief en efficiënt bestuur. Binnen deze ambitie beheert de
provincie West-Vlaanderen de bouwblokken om een slagkrachtige organisatie te zijn en te blijven. Een
goede structuur van de organisatie is daarbij belangrijk, alsook aandacht voor de belangrijke processen
die moeten voorzien worden om de diensten en agentschappen alle middelen te geven die zij nodig
hebben om vlot de overige beleidsdoelstellingen van de provincie te bereiken. Dat betekent dat er
aandacht is voor capaciteit en expertise in de domeinen Griffie & Fiscaliteit, Financiën, Strategie &
Ontwikkeling, Personeel & HRM, Communicatie, COOP, Gebouwen, Accommodatie en ICT. We
ondersteunen vanuit deze beleidsdoelstelling alle provinciale diensten en agentschappen door de
organisatie van de politieke besluitvorming (provincieraad en deputatie), het garanderen en bewaken van
een gezonde financiële status van de organisatie, het aantrekken en ontwikkelen van competent
personeel, het zorgen dat iedereen weet waar de provincie voor staat en wat zij doet, het garanderen van
een correcte juridische basis voor onze werking, het verzorgen van het provinciale patrimonium en het
ondersteunen van nieuwe en innovatieve infrastructuurprojecten, het zorgen voor aangename
werkplekken en vergaderzalen, het organiseren van fleet, catering en verzending en last but not least het
garanderen van een performante ICT-architectuur zodat het bestuur digitaal kan transformeren. We
faciliteren en geven ondersteuning aan de streekwerking in de verschillende West-Vlaamse regio’s. We
zorgen er ook voor dat we via Vonk apb kennis, expertise en vaardigheden aan West-Vlaanderen
aanbieden. Kortom, deze beleidsdoelstelling garandeert een optimale organisatie van alle ondersteunende
dienstverlening zodat elke provinciale ambtenaar en elke dienst en agentschappen alles ter beschikking
heeft om hun beleid optimaal uit te voeren.
Indicator: De autofinancieringsmarge van het provinciebestuur West-Vlaanderen - Streefwaarde (eind
2025): Positief
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.771.959,51

70.257.875,08

72.846.637,16

153.805.285,35

151.198.306,55

150.680.042,73

86.033.325,84

80.940.431,47

77.833.405,57

5.704.368,42

8.292.369,54

11.213.665,34

1.228.089,75

2.091.522,92

2.004.779,38

-4.476.278,67

-6.200.846,62

-9.208.885,96

12.207.918,91

12.215.168,91

13.667.168,91

19.500.375,00

19.505.000,00

19.505.000,00

7.292.456,09

7.289.831,09

5.837.831,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actieplan: AP000041
6.01 Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We staan ten dienste van de provinciale organisatie om haar alle middelen ter beschikking te stellen
die nodig zijn voor een vlotte werking op het vlak van accommodatie en onthaal. We doen dit voor
de materies fleet (wagenparkbeheer en vervoersopdrachten), verzending, economaat,
vergaderzalen, catering en cleaning. Daarnaast exploiteren we ook de uitleendienst.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst Accommodatie Streefwaarden: 80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

830.092,82

929.580,00

139.228,67

113.025,00

965.895,00
185.000,00

-690.864,15

-816.555,00

-780.895,00

133.377,91

207.838,63

486.645,00

19.629,80

19.518,00

5.000,00

-113.748,11

-188.320,63

-481.645,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000309
Aanbieden van logistieke ondersteuning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De logistieke ondersteuning vanuit de beheersdiensten omvat: het ter beschikking stellen van
vergaderlocaties en -infrastructuur, het organiseren van een verzendingsdienst, het voorzien
van kantoorbenodigdheden, meubilair,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienstverlening aanpassen en afstemmen op de fases in de pandemie bleef
het volledige jaar aan de orde. Het vergde en zal dat in de komende jaren ook blijven,
inspanningen en flexibiliteit bij de teams die niet van thuis uit kunnen werken en een
dienstverlening op de standplaatsen aanbieden. Het pilootproject voor een hybride
kantooromgeving werd verlengd tot in 2022, een evaluatie kon nog niet gemaakt worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

399.531,73

479.550,00

23.086,05

25.000,00

473.650,00
30.000,00

-376.445,68

-454.550,00

-443.650,00

116.902,57

193.312,76

444.145,00

111,30

0,00

0,00

-116.791,27

-193.312,76

-444.145,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000310
Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Een goed onderhouden wagen en -fietspark vraagt om een goed beheer ervan (onderhoud,
herstellingen, aankopen, verkopen, brandstoffen, verzekeringen).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 is het aantal te vernieuwen dienstvoertuigen beperkt. Een lange
leveringstermijn zorgt ervoor dat het voertuig voor het PTI nog niet werd geleverd. Dit zal in
2022 gebeuren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

202.464,39

215.880,00

0,00

100,00

252.195,00
500,00

-202.464,39

-215.780,00

-251.695,00

35.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

19.518,50

19.518,00

5.000,00

19.518,50

19.518,00

-30.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000311
Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De schoonmaak van de provinciale gebouwen (eigen beheer) wordt centraal gecoördineerd.
Dit houdt o.m. de centrale aankoop van materiaal en producten in, onderhoud en
herstellingen van machines,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provinciale administratieve gebouwen, bezoekerscentra, scholen,
brigadegebouwen,... werden zoals gedocumenteerd in de individuele taakkaarten voor het
schoonmaakpersoneel onderhouden. COVID-19 blijft ervoor zorgen dat dit bijkomende
flexibiliteit vraagt van de schoonmaakploeg en de coördinatoren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

85.755,73

86.850,00

18.211,81

18.925,00

92.750,00
23.500,00

-67.543,92

-67.925,00

-69.250,00

9.449,47

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

-9.449,47

-7.500,00

-7.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000312
Exploiteren van de uitleendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op 4 locaties in West-Vlaanderen kunnen onderwijs- en overheidsinstellingen, jeugd- en
volwassen organisaties en niet-commerciële verenigingen materiaal ontlenen. Het betreft
o.m. geluids-, licht-, video- en tentoonstellingsmateriaal, educatieve koffers en
promotiemateriaal.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ganse werkjaar 2021 werd gedomineerd door COVID-19 en de genomen
maatregelen. Voor de enkele maanden dat activiteiten weer konden georganiseerd worden
(september-oktober), kon vastgesteld worden dat de klanten opnieuw volop de weg naar de
Uitleendienst terugvinden. De videocel bleef ook in 2021 technische ondersteuning geven bij
live events.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

103.932,99

103.500,00

133.500,00

97.930,81

69.000,00

131.000,00

-6.002,18

-34.500,00

-2.500,00

7.025,87

7.025,87

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.025,87

-7.025,87

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000313
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In september en oktober gingen de verschillende teams van de dienst
Accommodatie afzonderlijk op teamdag, geheel in afstemming met de geldende
veiligheidsmaatregelen. Er werden ook studiedagen bijgewoond, één daarvan ook als spreker
(facility congres Zaventem - september).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.859,23

13.800,00

0,00

0,00

13.800,00
0,00

-8.859,23

-13.800,00

-13.800,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000527
COVID-19 relaunchplan West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie mobiliseerde in 2020 de aanvullende middelen die het provinciebestuur WestVlaanderen in het kader van haar relaunchplan wilde inzetten. In het totaal ging het over 4,5
mio euro. Via de tweede aanpassing van het meerajrenplan (juni 2020) werd de besteding
ervan toegewezen aan de acties waaronder de diverse maatregelen werden genomen. Deze
actie blijft voortaan behouden voor het zichtbaar maken van de aankopen mondmaskers,
ontsmettingsmiddelen, toonbankschermen en plexi platen, desinfectiezuilen,
gezichtsschermen, … noodzakelijk i.k.v. de COVID-19-maatregelen op de werkvloer.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op deze actie werden in 2020 de extra middelen gebudgetteerd voor het
Coronaherstelplan (CHP). Een belangrijk deel van de middelen werd later toegewezen aan
andere acties waaronder de diverse maatregelen genomen werden. De middelen voor de
aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, toonbankschermen en plexiplaten,
desinfectiezuilen, gezichtsschermen,... noodzakelijk i.k.v. de COVID19-maatregelen op de
werkvloer bleven in 2020 en 2021 hierop gebudgetteerd/geboekt. Vermits er blijvend rekening
gehouden moet worden met COVID-19-maatregelen wordt deze actie definitief afgesloten en
zullen de kosten voor dergelijke aankopen op de werkvloer voortaan onder de reguliere acties
van de betrokken diensten geboekt worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.548,75

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.548,75

-30.000,00

0,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000042
6.02 Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We ondersteunen de provinciale organisatie via het leveren van juridisch advies en analyses. We
bewaken daarbij de materie overheidsopdrachten in al haar facetten. We hebben aandacht voor de
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standaardisering van overeenkomsten, het organiseren van kennis en expertise rond de wetgeving
overheidsopdrachten alsook de voorbereiding en uitvoering van overheidsopdrachten samen met de
provinciale diensten binnen een duidelijk afsprakenkader. Het eigenaarschap van patrimoniale
contracten en de vrijwaring van het provinciaal patrimonium maken integraal deel uit van deze
dienstverlening.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst COOP - Streefwaarden:
80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.594.752,39

1.475.432,47

44.677,09

32.702,15

1.362.280,18
1.803,00

-1.550.075,30

-1.442.730,32

-1.360.477,18

1.819.968,85

2.275.189,20

4.884.787,08

0,00

0,00

0,00

-1.819.968,85

-2.275.189,20

-4.884.787,08

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000314
Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten en gerechtelijk contentieux
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie betreft het permanent opvolgen van gerechtskosten ereloonkosten, onroerende
voorheffing … naarmate dat de desbetreffende uitgaven zich aandienen (in kader opmaak
akten, aanstellen advodaten, …)

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt op regelmatige basis uitgevoerd en betreft in essentie de
reguliere werking van de dienst. Het bestuur werd ook in 2021 geconfronteerd met een
verhoogde kost voor erelonen van advocaten en met een onregelmatige en onvoorspelbare
inning van achterstallige onroerende voorheffing.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

594.198,98

471.414,31

41.081,84

30.899,15

354.405,00
0,00

-553.117,14

-440.515,16

-354.405,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000315
Beheer van de verzekeringsportefeuille
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verzekeringscontracten worden centraal beheerd binnen het provinciebestuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De verzekeringsaangelegenheden worden correct opgevolgd. Er is een screening
uitgevoerd van de verzekeringspolissen, op basis waarvan in het najaar een eerste groep
polissen op de markt wordt gebracht. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwing van 3 polissen
(Materiële schade, Aansprakelijkheid en Vloot).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

428.128,15

429.032,98

3.594,25

1.802,00

432.890,00
1.802,00

-424.533,90

-427.230,98

-431.088,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000316
Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de engagementen betreffende subsidiedossiers in uitvoering van vroegere
provinciale subsidiereglementen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze dossiers werden verder opgevolgd en de voorziene middelen werden
uitbetaald in functie van de ingestuurde verantwoordingsstukken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

651.694,90

1.106.881,38

0,00

0,00

1.091.447,16
0,00

-651.694,90

-1.106.881,38

-1.091.447,16

Financiering

Actie: AC000317
Uitvoeren van engagementen de vzw Unie-K
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de engagementen betreffende Unie-K vzw.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De overeenkomst loopt en wordt correct uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

504.555,18

504.555,18

1,00

1,00

504.555,18
1,00

-504.554,18

-504.554,18

-504.554,18

1.160.257,82

1.160.257,82

1.293.339,92

0,00

0,00

0,00

-1.160.257,82

-1.160.257,82

-1.293.339,92

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000318
Garanderen van de vlotte werking van de dienst COOP
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie wordt op dagelijkse basis uitgevoerd en betreft in essentie de
normale basiswerking van de dienst.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

67.870,08

70.430,00

0,00

0,00

70.430,00
0,00

-67.870,08

-70.430,00

-70.430,00

8.016,13

8.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.016,13

-8.050,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP000043
6.03 Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We verzorgen de decretale verplichting van het provinciebestuur vanwege de hogere overheid met
betrekking tot de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (van toepassing op
de orthodoxe erediensten, de islamistische erediensten en de kathedrale kerkfabriek). Dat gebeurt
via juridische advisering inzake de erkenning en de opmaak, goedkeuring en aanpassing van de
meerjarenplannen en budgetten. Ook de toegewezen verplichtingen met betrekking tot de instelling
Morele Dienstverlening, het grootseminarie en bisschopshuis worden verzekerd.
Indicator: Procentuele aantal correct afgehandelde dossiers m.b.t. erkende erediensten en morele
dienstverlening - Streefwaarden: 100 (in 2021), 100 (in 2022), 100 (in 2023), 100 (in 2024), en 100
(in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 100
Alle dossier zijn correct afgehandeld op basis van de ingediende verantwoordingsstukken.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.715.091,89

1.719.506,28

14.362,89

7.748,62

1.719.506,28
0,00

-1.700.729,00

-1.711.757,66

-1.719.506,28

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

977.128,77

1.942.201,55

2.018.151,98

1.198.086,95

1.200.224,45

1.130.298,91

220.958,18

-741.977,10

-887.853,07

Financiering
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Actie: AC000319
Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De exploitatietoelage werd volledig uitbetaald. De voorziene
investeringstoelage werd slechts gedeeltelijk uitbetaald (in functie van de ingediende
facturen). Voor de kathedrale kerkfabriek is er jaarlijks een vast bedrag voorzien voor de
investeringen dat op basis van de noodwendigheden wordt ingevuld.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

261.207,73

261.207,73

0,00

0,00

261.207,73
0,00

-261.207,73

-261.207,73

-261.207,73

14.865,45

38.466,10

40.000,00

0,00

0,00

0,00

-14.865,45

-38.466,10

-40.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000320
Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op basis van de ingediende dossiers werd het volledige bedrag uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.551,00

23.551,00

0,00

0,00

23.551,00
0,00

-23.551,00

-23.551,00

-23.551,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000321
Instelling voor Morele Dienstverlening
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De volledige toelage voor 2021 werd uitbetaald na ontvangst van de
noodzakelijke verantwoordingsstukken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.199.817,85

1.199.817,85

0,00

0,00

1.199.817,85
0,00

-1.199.817,85

-1.199.817,85

-1.199.817,85

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000322
Islamitische Geloofsgemeenschappen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De exploitatietoelage werd volledig uitbetaald. De voorziene
investeringstoelage, zoals deze werd goedgekeurd na de budgetwijziging 2021, werd
nagenoeg volledig uitbetaald (in functie van de ingediende facturen).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

66.242,93

66.242,93

0,00

0,00

66.242,93
0,00

-66.242,93

-66.242,93

-66.242,93

7.610,57

7.800,00

13.800,00

0,00

0,00

0,00

-7.610,57

-7.800,00

-13.800,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000323
Orthodoxe kerkfabrieken
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie vervult de wettelijke verplichtingen betreffende erkende erediensten en morele
dienstverlening.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Alle voorziene exploitatietoelagen werden volledig uitbetaald. De
investeringstoelage voor de orthodoxe kerkfabriek van Pervijze werd verschoven naar 2022
omwille van een uitstel van de geplande investeringswerken, enerzijds te wijten aan de
COVID-19- pandemie en anderzijds doordat de kerkfabriek niet voldoende offerten heeft
ontvangen voor de geplande werken. Voor de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus werd de
voorziene investeringstoelage volledig uitbetaald (in functie van de ingediende facturen). De
orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios heeft de investeringstoelage integraal
ontvangen. Voor de orthodoxer kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge en de
orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende was er geen investeringstoelage
voorzien en werd er bijgevolg ook geen uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

164.272,38

168.686,77

0,00

0,00

168.686,77
0,00

-164.272,38

-168.686,77

-168.686,77

20.262,43

20.500,00

170.900,00

0,00

0,00

0,00

-20.262,43

-20.500,00

-170.900,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000324
Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van de Sint-Salvatorskathedraal onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig (wettelijke verplichting). De opdrachten voor het uitsplitsen van
de orgels in de Sint-Salvatorskathedraal loopt verder. De alarminstallatie van de kathedraal is
aan vernieuwing toe.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken voor de restauratie van de orgels in de SintSalvatorskathedraal werden uitgevoerd. De verschuldigde erelonen werden uitbetaald. De
alarminstallatie van de kathedraal en de domotica in de Schatkamer werden vernieuwd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

7.748,62

7.748,62

0,00

7.748,62

7.748,62

0,00

761.116,94

1.675.443,20

1.379.814,81

317.728,60

1.130.298,91

1.130.298,91

-443.388,34

-545.144,29

-249.515,90

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000325
Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Bisschopshuis onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig (wettelijke verplichting). Een tweede fase voor het plaatsen van voorzetramen
wordt uitgevoerd. De jaarlijkse investeringstoelage voor het uitvoeren van opfrissingswerken
aan vzw Bisdom Brugge wordt voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige werken onderhouds- en herstellingswerken in het Bisschopshuis
werden uitgevoerd. Er werd een inspectie uitgevoerd van het timpaan in de monumentale
inkompoort, wat leidde tot een noodfixatie. De jaarlijkse investeringstoelage aan de vzw
Bisdom Brugge voor het uitvoeren van opfrissingswerken werd uitbetaald. De tweede fase
inzake het plaatsen van voorzetramen werd uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

6.614,27

0,00

0,00

6.614,27

0,00

0,00

61.393,14

62.347,37

50.137,37

9.873,41

0,00

0,00

-51.519,73

-62.347,37

-50.137,37

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000326
Patrimoniumbeheer Grootseminarie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het Grootseminarie onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig (wettelijke verplichting). Een vooronderzoek nopens de renovatie
van de balkkoppen op zolder blijkt noodzakelijk. De jaarlijkse investeringstoelage voor het
uitvoeren van opfrissingswerken wordt voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De voorziene werken in het Grootseminarie worden uitgevoerd. Met de
afrekening van het ereloon, werd het project voor de renovatie van de gevels en de
schilderwerken van schrijnwerk afgesloten. Er werd een ontwerper aangesteld voor een
vooronderzoek voor de renovatie van de balkkoppen op de zolders van het gebouw. Er waren
herstellingswerken aan de sanitaire leidingen. Twee vermogenschakelaars in de hoofdborden
van de hoogspanningscabine werden aangepast. De jaarlijkse investeringstoelage voor het
uitvoeren van opfrissingswerken werd uitbetaald. De liftinstallatie werd gemoderniseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.961,56

71.166,60

870.484,94

69.925,54

187.099,80
0,00

811.523,38

-1.241,06

-187.099,80

Financiering

Actie: AC000327
Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in het Grootseminarie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Op basis van de resultaten van een studieopdracht wordt een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd op de site van het Grootseminarie (wettelijke verplichting).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vanuit het studieonderzoek blijkt dat de kostprijs voor de werkzaamheden
hoger uitvallen dan wat eerst voorzien werd. Ondertussen is het archeologisch onderzoek
lopende en zal er nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor wordt de uitvoering
pas voorzien ten vroegste in 2023.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.467,29

41.339,45

0,00

0,00

150.000,00
0,00

-29.467,29

-41.339,45

-150.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000328
Groot onderhoud en herstel kerkelijke gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt beheer van de kerkelijke gebouwen zullen de nodige
herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken aan de kerkelijke
gebouwen werden uitgevoerd. Alle lopende contracten werden opgevolgd. In de SintSalvatorskathedraal werden de dakgoten en de rioleringen van de Schatkamer aangepast. In
het Bisschopshuis werden onderhoudsschilderwerken uitgevoerd aan het poortgebouw kant
Goezeputstraat. De noodverlichting in het hele gebouw werd aangepast. Op de tweede
verdieping werd de linoleum in de gang vervangen. De gebarsten dakkoepel in het bureel van
de bisschop werd vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.451,39

25.138,83

0,00

0,00

26.400,00
0,00

-23.451,39

-25.138,83

-26.400,00

Financiering

Actieplan: AP000044
6.04 Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven naar een goed onderhouden en gemoderniseerd patrimonium waarin onze
medewerkers optimaal kunnen functioneren. We realiseren de volgende grote kerntaken: het
uitvoeren en ondersteunen van nieuwbouw, restauratie- en renovatieprojecten, het realiseren van
grote onderhouds- en herstellingsprojecten, het ontwikkelen en realiseren van specifieke projecten
rond energie en duurzaam bouwen en energiebeheer, het organiseren en uitvoeren van kleine
onderhouds- en herstellingswerken en - tenslotte - projecten rond veiligheid.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst Gebouwen Streefwaarden: 80 (in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.156.220,99

1.130.755,00

224.255,56

154.621,87

1.180.755,00
77.720,00

-931.965,43

-976.133,13

-1.103.035,00

1.181.601,50

1.800.731,90

1.855.135,00

0,00

862.980,47

862.980,47

-1.181.601,50

-937.751,43

-992.154,53

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000329
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de provinciehuizen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de provinciehuizen omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van de gebouwen. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door het verplichte thuiswerk in 2021 werd niet ingezet op ingrijpende projecten
in de streekhuizen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

994.849,16

963.345,00

169.185,61

121.081,87

1.024.345,00
77.720,00

-825.663,55

-842.263,13

-946.625,00

53.839,55

59.908,00

47.635,00

0,00

0,00

0,00

-53.839,55

-59.908,00

-47.635,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000330
Patrimoniumbeheer provinciehuis Boeverbos
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciehuis Boeverbos onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Het project OEPC-contract wordt verder gezet. Het
buitenschrijnwerk van het administratief gebouw krijgt een onderhoudsschilderbeurt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande werken op de site Boeverbos werden uitgevoerd. De koelcellen in
de keuken werden hersteld. Op de parking van de site Boeverbos werd de verlichting
vervangen. De gevels van het administratief gebouw werden gereinigd en de voegen werden
herkit. Het schrijnwerk werd gebeitst. Ook de gevels van het bestuursgebouw kregen een
reinigingsbeurt. In het garagecomplex werd laadinfrastructuur voor elektrische wagens
geplaatst. De werken in het kader van het OEPC Boeverbos werden volgens de planning
uitgevoerd. De betonvloer in het garagecomplex werd hersteld. De toegankelijkheid van de
diverse liften werd aangepast door het activeren van spraaksynthese op de installaties. In de
liften in het bestuursgebouw werd een noodbatterijsysteem geplaatst en een brandcontact,
dat ervoor zorgt dat de lift - bij brandalarm - naar het evacuatieverdiep gestuurd wordt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

21.529,95

0,00

0,00

21.529,95

0,00

0,00

973.858,88

1.217.152,15

1.135.000,00

0,00

0,00

0,00

-973.858,88

-1.217.152,15

-1.135.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000331
Patrimoniumbeheer Filiaal I
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal I te Brugge onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal I uitgevoerd.
Tussen de drukkerij en het kopiecenter werd een snelroldeur geplaatst. Het lopend
rechtsgeding rond de uitbreiding van de drukkerij werd opgelost via dading. De bestaande
buitenzonwering aan de straatkant werd vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

54.616,15

57.700,72

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.616,15

-57.700,72

0,00

Financiering

Actie: AC000332
Patrimoniumbeheer Filiaal II
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van Filiaal II te Brugge onderhouden en opgewaardeerd
waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en
herstellingswerken uitgevoerd worden. Zo staan de sanering van de koelinstallatie en de
bliksembeveiliging van de PV-panelen gepland.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken voor het Filiaal II
uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

21.800,00

0,00

0,00

26.000,00
0,00

0,00

-21.800,00

-26.000,00

Financiering
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2021

Actie: AC000333
Patrimoniumbeheer provinciehuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt het provinciehuis Noord-West-Vlaanderen onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. Aan de conciërgewoning dringen schilderwerken zich op.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken in het Streekhuis Noord-WestVlaanderen werden uitgevoerd. De monumentale trap in het kasteel werd gerestaureerd. Een
defecte circulatiepomp van de CV-ketel werd vervangen. De gevels en het buitenschrijnwerk
van de conciergewoning werden geschilderd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.358,03

27.409,78

0,00

0,00

452.000,00
0,00

-20.358,03

-27.409,78

-452.000,00

Financiering

Actie: AC000334
Patrimoniumbeheer kasteel ’t Hooghe
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt kasteel ‘t Hooghe onderhouden en opgewaardeerd waar
nodig. De restwerken aan het kasteel 't Hooghe dienen nog uitgevoerd te worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen onderhouds- en herstellingswerken aan het kasteel 't Hooghe
uitgevoerd. De opdracht voor het uitvoeren van de resterende werken werd toegewezen. Alle
verschuldigde erelonen werden uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

75.164,18

407.408,25

187.000,00

0,00

862.980,47

862.980,47

-75.164,18

455.572,22

675.980,47

Financiering

Actie: AC000335
Patrimoniumbeheer provinciehuis Westhoek (Esenkasteel)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciehuis Westhoek. In functie van een
efficiënt onderhoud en beheer zullen onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De nodige onderhouds- en herstellingswerken voor het provinciehuis Westhoek
werden uitgevoerd. De binnentrap werd brandwerend geschilderd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.916,79

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00
0,00

-1.916,79

-7.500,00

-7.500,00

Financiering
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2021

Actie: AC000336
Patrimoniumbeheer provinciehuis Potyze
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van provinciehuis Potyze onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen onderhouds- en herstellingswerken voor het provinciehuis
Potyze uitgevoerd.

Actie: AC000337
Bevorderen van toegankelijkheid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Inter ondersteunt, begeleidt en biedt technische en inhoudelijk advisering aan de provinciale
overheid bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het
toegankelijkheidsbeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De samenwerkingsovereenkomst met Inter (Toegankelijk Vlaanderen) werd
goedgekeurd en de toelage voor 2021 werd uitbetaald.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00
0,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000338
periodiek onderhoud en herstelling Be-Part (eigenaarsverplichting)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In functie van een efficiënt onderhoud en beheer van het gebouw Be-Part zullen de nodige
herstellingswerken uitgevoerd worden. De noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd om
te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken in Be-Part werden
uitgevoerd. De gasdetectieinstallatie werd vernieuwd. De bovengrondse stookolietank werd
verwijderd. De dakbedekking van de crypte werd geïnspecteerd en hersteld. Om te voldoen
aan de wettelijke bepalingen werden de afvoeren van afval- en regenwater op de site
gescheiden. Een defecte boiler werd vervangen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.665,21

11.000,00

0,00

33.540,00

33.540,00

0,00

25.874,79

22.540,00

0,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000339
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De lidgelden voor een aantal vakorganisaties werden betaald. Er werd opnieuw
een teamactiviteit georganiseerd voor de medewerkers van de dienst Gebouwen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.706,62

6.410,00

0,00

0,00

6.410,00
0,00

-3.706,62

-6.410,00

-6.410,00

1.847,92

1.853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.847,92

-1.853,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000536
Patrimoniale verkoop Be-Part
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Verkoop van de gebouwen op de site Be-Part te Waregem.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: De (openbare) verkoopsprocedure werd opgestart, maar er werden geen
biedingen ontvangen. De verkoop kon bijgevolg nog niet worden gerealiseerd.

Actieplan: AP000045
6.05 Beheer van organisatiestructuur, -processen en ICT-architectuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We ondersteunen het provinciebestuur op het vlak van procesorganisatie en -digitalisering door
dienstverlening (services) steeds beter te organiseren en daarbij optimaal gebruik te maken van
informatie- en communicatietechnologie (ICT). We bouwen aan een integraal en organisatiebreed
servicemanagement voor interne dienstverlening om de organisatie bij te staan in de allocatie van
mensen en middelen door beheersinformattie aan te leveren. We bewaken de uitvoering van de
dienstverlening via de Servicedesk.
Indicator: Minimale procentuele tevredenheid over de werking van de dienst ICT - Streefwaarden: 80
(in 2021), 80 (in 2022), 80 (in 2023), 80 (in 2024), en 80 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 80%* - * Kwalitatieve inschatting
80% tevredenheid is een kwalitatieve inschatting.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.090.936,70

2.199.918,03

138.403,25

174.000,00

2.431.419,21
174.000,00

-1.952.533,45

-2.025.918,03

-2.257.419,21

1.269.670,89

1.480.615,09

1.380.921,05

0,00

0,00

0,00

-1.269.670,89

-1.480.615,09

-1.380.921,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000340
Organisatieontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via organisatie-ontwikkeling worden diverse organisatiebrede topics opgenomen en begeleid,
zoals o.m. de beleidsconfiguratie en -monitoring, alsook organisatiebeheersing.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen Organisatieontwikkeling werd een participatief traject begeleid voor de
herziening van het organogram met als hoofddoel om de interne dienstverlening te
optimaliseren door herstructurering van enkele beheersdiensten en de projectwerking te
versterken aan de beleidskant. Het resultaat wordt begin 2022 voorgelegd aan de
provincieraad. Audit Vlaanderen voerde een thema-audit uit betreffende
Omgevingsvergunningen. Ook het organisatiebeheersingssysteem en de openstaande
aanbevelingen vanuit de eerdere thema-audit Informatieveiligheid kwamen aan bod. Het
eindrapport met bijbehorende nieuwe aanbevelingen is in het najaar voorgelegd worden aan
de provincieraad. Verder werd de beleidsevaluatie 2020 gefinaliseerd (provincieraad juni) en
de voortgangsrapportering januari – juni voorbereid (rapportering provincieraad september).
Er is ook verder gewerkt aan de opstart van digitale transformatie, de verdere uitrol van het
model streekwerking 2.0 en de kaders en draagvlakcreatie voor hybride werking.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.120,67

81.204,21

0,00

0,00

351.804,21
0,00

-41.120,67

-81.204,21

-351.804,21

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000341
Servicemanagement
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via servicemanagement wordt het servicegericht en procesmatig werken verder uitgebreid
met focus op de professionalisering van de interne dienstverlening. De bedoeling is om de
activiteiten zo goed mogelijk te aligneren met de strategie van de provincie,
klantentevredenheid te creëren en operationele efficiëntie te bewaken.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd het servicegericht en procesmatig werken verder uitgebreid met
focus op de professionalisering van de interne dienstverlening. Het initiatiefbeheer werd
verder gecoacht en uitgedragen in de organisatie. In 2020 werd een werkgroep Architectuur
samengebracht met als doel organisatiebrede principes te bepalen waaraan ICT-projecten en
oplossingen moeten voldoen. Het doel is om versnippering tegen te gaan en de beste
technologische oplossing aan te reiken. De architecturale krijtlijnen werden in het voorjaar
van 2021 opgemaakt. Er werd ook een nota 'measure management' gemaakt waarin een
basis wordt gelegd voor het gestructureerd opbouwen van beleids- en
managementinformatie. Het proces 'service request cataloog' werd gemaakt waarbij er onder
meer een basis wordt gelegd voor het structureel evalueren van de Service Request Cataloog.
De voorbereiding voor het opnemen in het serviceportaal van de dienstverlening omtrent
financiën en personeel werd opgestart. Er werd een kadernota gemaakt rond digitale
transformatie. Deze werd opgesteld na strategische workshops waarbij de structuur en
krachtlijnen zijn opgesteld om digitale transformatie in het provinciebestuur succesvol ingang
te doen vinden. Er werd een module ontwikkeld voor de vervoersplanning zodat alle
aanvragen i.v.m. personenvervoer of het vervoer van materialen in de toekomst digitaal
kunnen ingepland en opgevolgd worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

374.669,92

364.500,00

0,00

0,00

364.500,00
0,00

-374.669,92

-364.500,00

-364.500,00

203.034,36

203.400,00

219.200,00

0,00

0,00

0,00

-203.034,36

-203.400,00

-219.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000342
ICT-beheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Alle hard- en software nodig om het provinciale netwerk wordt up-to-date te houden, met
enkele specifieke zaken: er worden enkel nog laptops uitgeleverd - tenzij onder heel specifieke
voorwaarden, het vernieuwen van de secundaire opslagunit, algemeen beheer (Mobile Device
Management) mobiele telefonie (smartphones + abonnementen), huur van het
telecommunicatiesysteem en de mogelijke integratie ervan in het virtueel
samenwerkingsplatform. Specifieke beheersoftware voor het serverpark en wetgeving AVG,
huur van de Microsoft licenties, multifunctionals en inhuren systeembijstand.
De verdere uitbouw van de servicedesktool met de integratie van extra diensten wordt
eveneens voorzien.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In het kader van de opstart van het proces hybride werken, werden er voor
thuisgebruik 450 monitoren aangekocht. De Provincie heeft ook 170 laptops kunnen
vervangen van bestaande personeelsleden en/of uitleveren aan nieuwe gebruikers. Dit
ondanks de grote tekorten aan elektronisch materiaal op de internationale markt. Ter
bevordering van de digitalisering van de provinciale diensten werden 230 smartphones
aangekocht als uitbreiding op de bestaande vloot of als vervanging van verouderde toestellen
die zo een veiligheidsbedreiging vormen voor het provinciaal netwerk. Er werd veel aandacht
besteed aan het beveiligingsniveau van het provinciaal netwerk door de aankoop van
software voor het zo veel als mogelijk afscheiden van de eindgebruikers van het serverpark.
Dit door enkel de noodzakelijke koppelingen tussen beiden mogelijk te maken. Bij de minste
afwijking worden de nodige processen opgestart om te verhinderen dat de data verloren gaat
of wordt beschadigd. Ook aan het beveiligen van de in de cloud opgeladen data, werd de
nodige tijd besteed. Tenslotte werd een security audit door een extern beveiligingsbureau
uitgevoerd, waarbij een aantal verbeteracties werden geformuleerd die door de Provincie
verder zullen opgenomen en aangepakt worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.259.540,88

1.311.008,82

138.403,25

174.000,00

1.262.480,00
174.000,00

-1.121.137,63

-1.137.008,82

-1.088.480,00

1.055.837,28

1.189.144,04

1.073.650,00

0,00

0,00

0,00

-1.055.837,28

-1.189.144,04

-1.073.650,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000343
Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk & connectiviteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Beheer en optimalisatie glasvezelnetwerk & connectiviteit, abonnementen telefoonlijnen,
gesprekskosten en VDSL-verbindingen voor kleinere sites.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De glasvezelverbinding naar het WFIV werd verwezenlijkt; de indienststelling
moet nog gebeuren. Er werden twee nieuwe aansluitingen gerealiseerd: de infokiosk op de
parking van Het Aanwijs van het provinciedomein Bulskampveld en de infokiosk aan het
restaurant van het provinciedomein De Gavers. Op die manier kan aan de bezoekers van de
desbetreffende domeinen de nodige digitale informatie meegegeven worden. Het contract
voor de mobiele telefonie en data werd voor een periode van 2 jaar vernieuwd en
geoptimaliseerd, dit na het uitsturen van een prijsvraag aan de verschillende providers.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

411.447,60

434.890,00

0,00

0,00

442.890,00
0,00

-411.447,60

-434.890,00

-442.890,00

10.799,25

88.071,05

88.071,05

0,00

0,00

0,00

-10.799,25

-88.071,05

-88.071,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000344
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Strategie & Ontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De dienst Strategie & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de organisatie (haar structuur en processen), de externe strategie van het provinciebestuur
via de Streekwerking en het beheer van de (interne) dienstverlening via de component
Servicemanagement. Er is hiervoor vooral afstemming en overleg nodig. De stafvergaderingen
zijn hiervoor doorgegaan, en geheroriënteerd naar digitale overlegmomenten omwille van
COVID-19. De voorziene teambuilding voor de secties Staf, Organisatieontwikkeling en
Servicemanagement is on hold geplaatst.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

287,80

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00
0,00

-287,80

-2.200,00

-2.200,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000345
Garanderen van de vlotte werking van de dienst ICT
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Door de nog steeds aanwezige pandemie gingen de meetings zo veel als
mogelijk virtueel door en werd het fysisch intern overleg tot het absolute minimum beperkt. Er
werden een aantal dagen opleiding buiten de organisatie gevolgd en bijeenkomsten
bijgewoond. Er werden geen externe zaken georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.869,83

6.115,00

0,00

0,00

7.545,00
0,00

-3.869,83

-6.115,00

-7.545,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000046
6.06 Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We hechten belang aan de correcte en efficiënte organisatie van de werking van de
bestuursorganen van de het provinciebestuur. We organiseren wat nodig is voor de ondersteuning
van de provincieraad, de voorzitter van de provincieraad, het bureau, de provincieraadscommissies,
de deputatie en de provincieraadsleden in het algemeen. Ook de ondersteuning van de politieke
partijen en fracties behoort tot deze activiteiten.
Indicator: Minimaal aantal georganiseerde decretale beslissingsfora (provincieraad: 10, deputatie:
40) - Streefwaarden: 50 (in 2021), 50 (in 2022), 50 (in 2023), 50 (in 2024), en 50 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 57
De deputatie kwam 47 keer samen in 2021; de provincieraad 10 keer.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.224.939,10

1.314.893,67

0,00

3.750,00

1.458.120,28
0,00

-1.224.939,10

-1.311.143,67

-1.458.120,28

7.491,41

7.576,94

4.230,00

7.313,00

5.000,00

5.000,00

-178,41

-2.576,94

770,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: AC000346
Werking en ondersteuning provincieraad
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Minstens iedere maand, met uitz. van de zomerperiode, komt de provincieraad bijeen. De
bijeenkomsten worden administratief voorbereid en inhoudelijk besproken in
commissiebijeenkomsten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De provincieraad ging maandelijks door. Vanaf januari t.e.m. mei 2021
gebeurde dit in hybride vorm. Vanaf juni 2021 tot het einde van het jaar waren er fysische
provincieraadzittingen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.007.794,96

1.079.625,00

0,00

0,00

1.085.125,00
0,00

-1.007.794,96

-1.079.625,00

-1.085.125,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000347
Werking deputatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De deputatie komt wekelijks bijeen, meestal op donderdag, uitz. de zomerperiode wanneer
minimaal om de 2 weken vergaderd wordt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De deputatie is wekelijks bijeengekomen, hetzij via MS Teams in de eerste helft
van het jaar, hetzij fysisch of in hybride setting vanaf de zomer 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

134.213,69

137.354,57

0,00

0,00

268.945,28
0,00

-134.213,69

-137.354,57

-268.945,28

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000348
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen & kabinetten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en kabinetten omvat de aankoop en
het onderhoud van ICT-middelen en het wagenpark voor de deputatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen actie 348 voorziet de dienst Accommodatie in dienstwagens voor de
deputatie. De kosten hieraan gealloceerd zijn de leasekosten voor twee deputatievoertuigen.
De kosten verbonden aan de tankkaarten, die door de gedeputeerden in gebruik zijn, zijn
eveneens aan deze actie gekoppeld.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

47.427,98

48.650,00

0,00

0,00

54.950,00
0,00

-47.427,98

-48.650,00

-54.950,00

7.491,41

7.576,94

4.230,00

7.313,00

5.000,00

5.000,00

-178,41

-2.576,94

770,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000349
Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden werkbezoeken (o.a. studiereis provincieraad) en evenementen (nieuwjaarsreceptie
raad, rede gouverneur, Te Deum,…) georganiseerd specifiek voor de deputatie en
provincieraad.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In oktober kon de studiereis van de provincieraad naar de provincie Limburg
doorgaan. De West-Vlaamse raadsleden konden er kennismaken met heel wat realisaties van
het provinciaal beleid op het vlak van toerisme, economie, mobiliteit,...
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.418,15

38.400,00

0,00

3.750,00

38.400,00
0,00

-28.418,15

-34.650,00

-38.400,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000350
Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie ondersteunt lokale besturen bij de organisatie van de provinciale en
gemeentelijke verkiezingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er vonden in 2021 geen provinciale en gemeentelijke verkiezingen plaats.
Bijgevolg diende er niet in bijzondere ondersteuning van de lokale besturen voorzien te
worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.895,96

3.000,00

0,00

0,00

3.100,00
0,00

-2.895,96

-3.000,00

-3.100,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000351
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Griffie & Fiscaliteit en de kabinetten
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De geplande teambuilding in de maand november 2021 kon niet plaats vinden
omwille van de COVID-19 maatregelen. Er werd in een alternatief voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.188,36

7.864,10

0,00

0,00

7.600,00
0,00

-4.188,36

-7.864,10

-7.600,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000047
6.07 Faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde en duurzame streekontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De provincie zet zich als regiobestuur, vanuit haar grondgebonden bevoegdheden, in om de
verschillende regio’s in West-Vlaanderen verder te versterken en aantrekkelijker te maken. De
provincie hanteert hiertoe een gebiedsgerichte (interactief – geïntegreerd – maatwerk) en
samenwerkingsgerichte aanpak. Het streekteam opereert vraaggericht, vertaalt vanuit haar
eerstelijnswerking het provinciale beleid actie- en resultaatgericht door en reikt regionale input aan
richting de provinciale beleidsagenda. Met het oog op de creatie van een breed draagvlak wordt er
streekoverleg/-afstemming georganiseerd en worden er diverse specifieke streekfora georganiseerd
en/of ondersteund. Sociaal overleg met betrokken socio-economische partners wordt op regionaal
en op provinciaal niveau opgezet (tripartiet).
Indicator: Minimaal aantal georganiseerde regiocommissies - Streefwaarden: 10 (in 2021), 10 (in
2022), 10 (in 2023), 10 (in 2024), en 10 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
De regiocommissies komen normaal 2 maal per jaar bijeen. Voor 5 regio’s betekent dit 10
bijeenkomsten. In 2021 zijn de 5 bijeenkomsten van het voorjaar vervangen door 1 verenigde
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2021

regiocommissie (29/04/2021). Omwille van de drukke agenda van de provincieraad werd door het
Bureau beslist om de regiocommissies in het najaar te annuleren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

731.558,94

1.099.024,31

338.134,82

332.535,31

2.539.359,21
605.329,53

-393.424,12

-766.489,00

-1.934.029,68

133.085,02

252.650,00

170.224,00

0,00

0,00

0,00

-133.085,02

-252.650,00

-170.224,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000452
Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Gebiedsgerichte dorpsontwikkeling betreft het toekomstbestendig maken van de ca. 250
West-Vlaamse dorpen, o.a. door het verlenen van advies door externe expertiseopdrachten,
het betoelagen van kwalitatieve voortrajecten voor ingrepen in de openbare ruimte, het
opstellen van masterplannen voor dorpen met nadruk op hun DNA, het aanleggen van een
digitale dorpenatlas, het uitwerken van een gids voor stedenbouw in dorpse contexten en het
opbouwen van een kennisplatform omtrent dorpenbeleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden binnen deze actie 4 masterplannen DNA van het Dorp
gerealiseerd (Zevekote, Sint-Lodewijk, Moorsele, Wijnendale), net als twee intervisies en een
televisiereportage hierover. De dorpentoelagen voor Zonnebeke en Vlamertinge werden
afgerond, er waren nieuwe aanvragen voor Westouter, Hulste, Sint-Lodewijk en Ledegem. Er
werd dorpsexpertise verleend in Kortemark, Zevekote, Lo en Bulskamp. Ter ondersteuning van
dat alles werden 10 e-zines ‘dorpen’ verspreid, 4 dorpenteams gehouden, de dorpenaanpak
gepresenteerd op twee expertisenetwerken van VLM en studiedagen van Ar-Tur,
Dorpenfestival.nl en VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) en meegewerkt aan
de publicatie ‘Toolbox Dorpse Architectuur’.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

130.599,95

171.000,00

0,00

0,00

171.000,00
0,00

-130.599,95

-171.000,00

-171.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000352
Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Navigatieplan Kust is opgeleverd tijdens de vorige legislatuur. Deze actie is derhalve
zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair worden aangeduid in de
beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000353
Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De behartiging van de materie Visserij wordt in deze legislatuur opgenomen binnen de actie
AC000358 (Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij). Op die
manier kunnen de provincieraadsleden verder geïnformeerd worden over dit beleidsinitiatief.
Deze actie is bijgevolg zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair
worden opgenomen in de beleidsrapporten.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er was een verhoogde inzet en frequentie van bijeenkomsten van de werkgroep
Opleiding & Vorming omtrent dringende thema's zoals de bemanningsproblematiek, de
opleiding visfileerder en de opleiding vissen met toekomst. De knelpunten rond het
kleinschalig professioneel segment zijn in kaart gebracht en er wordt gezocht naar
oplossingen. Het nieuwe convenant 2021-2025 ‘Op koers naar duurzaamheid’ is op 22 juni
2021 ondertekend. Zie ook actie 358. Vanuit de verbindende rol die de Provincie opneemt
binnen de task force van het convenant zijn er unilaterale overleggen opgestart met de
kustvissers en de blauwe economie (dossier Zeeboerderij). Binnen het thema vissers als
volwaardig deel van de blauwe economie, is er een subwerkgroep opgericht, met als eerste
thema visserijbeperkende maatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). Dit
overleg vond plaats op 26/11/2021.

Actie: AC000354
Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen heeft in het kader van de technische bijstand een project
ingediend met als doel om begunstigden maximale kansen te geven om deel te nemen aan de
uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Hierbij
recupereert de Provincie de helft van de wedde van een facilitator alsook de volledige
werkingskosten in kader van het EFMZV-project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Bij een audit uitgevoerd door Europa bij de Vlaamse overheid is de meerwaarde
van de facilitator positief geëvalueerd. Dit beklemtoont het belang van de aanwezigheid van
een contactpersoon 'on the field'. Dit is tevens de aanleiding om in het volgende fonds een
voortzetting van deze werking mee op te nemen. De Provincie kreeg dan ook groen licht om,
tijdens de overbruggingsperiode van het oude en nieuwe fonds, een nieuw project in te dienen
voor steun voor de rol van facilitator. Er is een nieuwe facilitator in dienst gekomen met als
voornaamste opdrachten: inwerkperiode, onderhouden van contacten met begunstigden,
informatieverstrekking, begeleiding van dossiers, deelnemen aan de monitorings- en
beoordelingscomités en de voorbereiding van de community led local development
(plaatselijke groep) onder het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en
Aquacultuur (EFMZVA).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.925,34

7.000,00

18.608,85

11.955,67

7.000,00
0,00

16.683,51

4.955,67

-7.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000355
Innovatieve streekwerking Kust
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Kust.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De middelen voor de innovatieve streekwerking Kust zijn net zoals voor de
overige regio’s in ontwikkeling, gekoppeld aan de strategische visie- en beleidsvorming. Via
herhaaldelijk overleg met de gedeputeerde en de regiocoördinatoren worden de prioriteiten
helder gesteld. In overleg werden in 2021 prioritaire 'werven' met een provinciebrede focus
gedetecteerd. Voor de kust gaat het over T.OP Kustzone en een proeftuin rond detailhandel in
Westende-Bad, waarbij verder gebouwd werd op de T.OP Case van Westende-Bad. Er werd in
2021 gewerkt aan het traject voor gemeentelijke cases. Voor de case van de
rijkswachtkazerne in gemeente De Panne werd een ruimtelijke visie afgewerkt opgesteld
vanuit de reeds afgewerkte financiële haalbaarheidsstudie. Voor Oudenburg is een traject
voor het opstellen van een masterplan rond het centrum van Oudenburg lopend. Naast de
cases zijn er ook het leertraject met draaiboek en een reeks workshops. De opmaak van de
synthesenota/draaiboek is afgewerkt. De eerste digitale workshop rond verbeteren van de
woonkwaliteit is uitgevoerd en de voorbereidingen voor de volgende workshops zijn gestart.
In samenwerking met de Blauwe Cluster en een aantal andere partners is een digitaal
evenement rond de ontmanteling van windmolens op zee georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

66.908,38

104.000,00

0,00

0,00

214.000,00
0,00

-66.908,38

-104.000,00

-214.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000356
Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De evolutie van gebiedswerking (legislatuur 2014 – 2019) naar streekwerking (legislatuur
2020-2025) maakt deze actie zonder voorwerp. De inspanningen in het kader van duurzaam
Kustbeheer vanuit streekwerking kunnen opgevolgd worden vanuit de actie AC000355
(Innovatieve streekwerking Kust). Deze actie is zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet
meer als prioritair opgenomen worden in de beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000357
Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie ondersteunt het Vlaams Instituut voor de Zee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er wordt op diverse vlakken constructief samengewerkt met het VLIZ (Vlaams
Instituut voor de Zee), zoals voor de lange termijnsmeting m.b.t. tot de recreatieve visserij,
beleid informerende nota’s, wetenschappelijke onderbouwing van de publiekswerking i.k.v.
van de bezoekerscentra, ontsluiten immaterieel erfgoed,... De samenwerking met het VLIZ
verloopt via een samenwerkingsovereenkomst die afliep op 31/12/2021. De
onderhandelingen voor de hernieuwing van deze overeenkomst zijn afgerond in december
2021, en de nieuwe subsidieovereenkomst wordt geagendeerd op de provincieraad in januari
2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

163.713,00

165.350,29

0,00

0,00

165.350,29
0,00

-163.713,00

-165.350,29

-165.350,29

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000358
Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt de vijsserijsector o.m. via visserijsimulatoren.
Daarnaast steunt de Provincie het EFMZV-project ‘Zee van Smaak‘ (chefs overtuigen om
duurzame vis te gebruiken en promotie van vis uit de Noordzee bij toeristen), ‘fishing for litter’
(afval op zee), ‘VISGRO’ (organisatie van Groothandel Vis die de schakels in de afzetketting
tracht te optimaliseren) en de LT-meting (monitoring van recreatieve visserij om een regeling
rond kleinschalige professionele visserij uit te werken) met een nominale toelage. Een
provinciaal reglement biedt steun aan (voornamelijk kleinere) vaartuigen die omwille van
schaal buiten het EFMZV vallen. Samen met Vlaanderen en de Rederscentrale biedt de
Provincie een toelage aan jongeren die een opleiding op een vaartuig volgen. Verschillende
organisaties en initiatieven die de visserijproducten promoten, worden eveneens ondersteund.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De ondersteuning van diverse projecten loopt door, zoals de ondersteuning voor
de visgroothandel, de Oostendse Visbakkers, Promovis,... De ondersteuning voor de
monitoring van de recreatieve visserij is afgelopen. De projecten Sea To Table, fishing for litter
en vissen met toekomst zijn verplaatst naar volgend jaar wegens COVID-19. Het opleveren
van de simulator loopt vertraging op (o.a. omwille van COVID-19 en technische
mankementen), de opleveringsdatum is gepland in het voorjaar van 2022. De provinciale
tussenkomst in de stand op de European Seafood Exposition (ESE) is geschrapt doordat dit
niet meer zal doorgaan in België. Twee vaartuigen hebben gebruik gemaakt van het
provinciaal reglement dat steun aanbiedt aan kustvaartuigen. De projectsubsidie Fonds voor
Scheepsjongeren zal waarschijnlijk lager zijn dan voorzien omwille van het lager aantal
vaardagen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.366,73

129.335,00

0,00

0,00

212.791,00
0,00

-70.366,73

-129.335,00

-212.791,00

13.085,02

132.650,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

-13.085,02

-132.650,00

-2.650,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000359
Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In dialoog met eigenaars, beheerders en beleids(uit)voerders en via consultaties van
doelgroepen wordt via het Interreg-project VEDETTE een grensoverschrijdend masterplan
opgesteld voor het duinen- en poldergebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort - de "Vlaamse
Duinen". Het masterplan (visie op de Vlaamse Duinen volgens de thema's biodiversiteit,
landschap, beleving) zal krachtlijnen en actievoorstellen bevatten voor een mogelijk vervolg
na einde project (oktober 2021 tenzij verlengd). De projectpartners zullen een charter
ondertekenen waarin ze zich engageren om de visie als referentiekader te hanteren bij eigen
beleid(sontwikkeling) voor het gebied.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Interreg-stuurgroep keurde een verlenging van het project goed: het project
loopt nu tot eind september 2022 (met een optie om nog een laatste verlenging tot eind
december 2022 aan te vragen). De grondige vernieuwing van de parking Duinpanne is
aanbesteed; de werken zijn gestart in het najaar van 2021. Zonder klimatologische of andere
tegenslagen zal de buitenruimte bij Duinpanne (aandeel onthaal: vergroening/verduining,
pad, onthaaluitrusting) in de lente 2022 aangelegd zijn. Daarmee zullen alle
investeringswerken waarvoor via Vedette Europese cofinanciering wordt verkregen, afgerond
zijn. De Provincie is daarnaast een actieve partner in het projectpartnerschap in het
ontwikkelingsproces dat tot een Visie 2040 voor de Vlaamse Duinen leidt. Ze zet tevens mee
haar schouders onder het communicatietraject waaronder de productie van een film, een
eindpublicatie en het slotevenement. Over deze visie en de mogelijke gedeelde doelstellingen
voor toekomstige grensoverschrijdende samenwerking werd op 21 oktober een denk- en
uitwisselingsdag georganiseerd op de grens in Adinkerke.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.421,24

12.130,15

17.328,75

82.285,34

80.399,68

174.147,21

73.864,10

68.269,53

156.818,46

0,00

0,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.500,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000360
Ondersteuning van de streekwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De streek- en provinciehuizen bieden huisvesting aan provincie- en ander personeel. Het
operationeel houden van deze locaties brengen maandelijks logistieke kosten en inkomsten
met zich mee.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Deze actie focust zich recurrent op de ondersteuning van de component
Streekwerking binnen de dienst Strategie en Ontwikkeling. Ze behartigt de reguliere processen
van budgetopmaak, financiële voorbereiding van besluitvorming en de opvolging daarvan.
Daarnaast worden in deze actie vooral flankerende middelen voorzien voor overleg en
afstemming tussen de vele partners die in de Streekwerking betrokken zijn. Binnen dat kader
zijn in 2021 de beleidsevaluatie opgeleverd, werden de derde en vierde aanpassing van het
meerjarenplan inhoudelijk en financieel voorbereid en werd een voorstel voor de
streekfondsen opgemaakt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.496,42

112.165,80

7.696,00

17.100,00

260.965,80
17.100,00

-7.800,42

-95.065,80

-243.865,80

Investeringen
Financiering

Actie: AC000361
Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De inspanningen van het provinciebestuur omtrent deze materie werden tijdens de vorige
legislatuur onder deze actie opgevolgd. Met de start van het nieuwe meerjarenplan 20202025 zullen de provincieraadsleden geïnformeerd worden via de actie AC000358
(Ondersteunen van visserijprojecten en structurele werking mbt visserij). Deze actie is
derhalve zonder voorwerp en zal voor de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden
in de beleidsrapporten.

Actie: AC000362
De realisatie van het actieplan ‘geul van greveninge’
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het meerjarenplan 2020-2025 herbergt de inspanningen van het provinciebestuur omtrent de
Zwinregio in de actie AC000365 (Geïntegreerde visievorming 'grensoverschrijdende
Zwinstreek'). Door deze bundeling onder AC000365 is de huidige actie zonder voorwerp en zal
in de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden in de beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000363
Innovatieve streekwerking Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Noord-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De innovatieve streekwerking heeft in 2021 een verdere uitwerking van de
strategische werven gekend. Vier kleine steden werden benaderd voor een samenwerking
rond Innovatieve woonvormen, ondersteuning beleid rond detailhandel, mobiliteit en groen in
de stad. Oostkamp en Knokke-Heist hebben een concreet voorstel voor een traject Innovatieve
woonvormen, met beide gemeenten werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld;
Torhout bereidt een voorstel voor tegen juni 2022. Blankenberge besliste toch een dossier
voor te bereiden tegen juni 2022. Samen met de kleine steden, waar de loketten in de
stationsgebouwen gesloten werden, werd een traject opgestart rond mogelijke herinvulling
voor de stationsgebouwen (Oostkamp en Torhout). Voor de werf rond Grensoverschrijdende
samenwerking worden pistes naar onthaalpoorten/-punten onderzocht naar het voorbeeld
van Callicanes; Adinkerke, Wervik, Avelgem en Westkapelle komen hiervoor in aanmerking.
Rond grenscommunicatie wordt een piste verkend rond grensoverschrijdende samenwerking
en een digitale grenskrant voor grensbewoners. I.k.v. het socio-economisch streekoverleg
werden voor elke subregio (Middenkust en Brugge) 4 thematische werkgroepen opgericht,
samen met de sociale partners. Deze worden in de eerste helft van 2022 geconcretiseerd.
Voor elk van de subregio's werd een gebiedsdekkend dossier opgemaakt in de oproep
voortraject Digibanken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

0,00

0,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000364
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen in het stedelijk gebied Brugge,
zeehaven en de Brugse Rand, regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met deze actie willen we op een dynamische manier kunnen inspelen op opportuniteiten in de
groene rand van Brugge en haar Zeehaven om als partnerbestuur bij te dragen aan de
ontwikkelingen van de stad en haar rand. We geven aandacht aan acties die het stedelijk
weefsel ten goede komen, i.h.b. voor bewoners, recreanten en zachte weggebruikers. Een
tastbaar voorbeeld hiervan is de werking die we met Brugge, Zedelgem en Jabbeke zijn
opgestart om de Kasteelbossen (Tillegem, Tudor en Beisbroek) mentaal en fysiek beter te
verbinden met elkaar. We hebben hier extra aandacht voor het Brugse havengebied in de
filosofie van het voorbije Doelstelling 2-project ‘Leefbare Haven Zeebrugge’.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: I.k.v. de Kasteelbossenwerking werd de Langeloopomloop gelanceerd op 30 mei
2021. Er werden, samen met stad Brugge, gemeente Jabbeke en gemeente Zedelgem, Sport
Vlaanderen en de Provincie drie loopomlopen (4, 7 en 12 km) gelanceerd, met vanuit elke
gemeente veilige aanlooptrajecten. De stuurgroep kwam samen en brengt momenteel enkele
missing links en mogelijke samenwerkingstrajecten in beeld. Er werd overleg rond de
mogelijkheid tot inrichting van een onthaal/bezoekerscentrum voor de Kasteelbossen in
Kasteel Beisbroek besproken met stad Brugge. Natuurpunt stelde de vraag tot toetreding aan
de werking. De samenwerking i.k.v. de Kasteelbossen wordt met alle partners geëvalueerd in
kader van een doorstart begin 2022. I.k.v. het Complex Project Nieuwe Sluis Zeebrugge wordt
door de streekwerking de werkgroep Leefbaarheid Zeebrugge opgevolgd. Deze actie wordt in
2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.848,27

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00
0,00

-1.848,27

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000365
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'grensoverschrijdende Zwinstreek', regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma in de Zwinstreek, als deel van een ruimere
grensoverschrijdende gebied, wordt visievorming gedaan of studiewerk verricht ter
voorbereiding van concrete projecten op het vlak van gebiedsinrichting van groen-blauwe
structuren, de mobiliteit en het recreatief verkeer en de communicatie, educatie of
gebiedspromotie. Verder wordt voorzien in de onderlinge afstemming en ondersteuning van
gemeenten en streekpartners via de inzet van coördinatiecapaciteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het ondertekende Charter voor de grensoverschrijdende Zwinstreek kent in 2021
zijn uitwerking. Het doel van de studie 'Gebiedsidentiteit' is een gedragen positionering te
bepalen om beter en gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als
recreatiebestemming binnen de verschillende toeristische regio’s. De acht ontwikkelde
verhaallijnen vormen de basis voor de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve producten die
passen bij het DNA van de Zwinstreek. Om de acties uit te werken werd een dossier voorbereid
voor het Scheldemondfonds, waarmee ingezet wordt op de aanwerving van een
projectmanager bij Westtoer. Dit dossier werd in oktober gegund. Binnen Westtoer werd een
coördinator aangeduid voor de werkpaketten rond de gebiedsidentiteit voor de komende 18
maand, inclusief de voorbereiding van minimaal 1 Europees aanvraagdossier. Met de
lancering van de oproep Vlaamse Landschapsparken werd in mei 2021 een traject naar
mogelijke indiening van de Zwinstreek als kandidaat-landschapspark opgestart. Dit leidde tot
een gedragen ambitienota voor de grensoverschrijdende Zwinstreek en een kandidaatsdossier
voor erkenning als Vlaams Landschapspark. Met alle partners samen lag in het najaar een
sterke nadruk op dit dossier. Deze actie wordt in 2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid
geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.011,21

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00
0,00

-30.011,21

-55.000,00

-55.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-120.000,00

-120.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000366
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen kaderend in het strategisch
gebiedsprogramma 'Landschapspark Bulskampveld', regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het Landschapspark Bulskampveld staat de landschappelijke kwaliteit van de velddreven en
beekvalleien onder druk. Via visievorming wordt het beheer van dreven en waterlopen
vertaald in lange termijn beheerplannen, mede gericht op het in stand houden van
landschappelijke en ecologische waarden, en het creëren draagvlak bij de stakeholders.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het PDPO-project Landschapsbeheersplannen voor het landschapspark werd
met 6 maand verlengd. Enkele bijkomende acties, o.a. onderzoek naar aantasting van
Amerikaanse eiken in het gebied, kunnen hierdoor opgenomen worden. Via samenwerking
met ANB en de 5 betrokken lokale besturen werd een Drevenmanager aangeworven, om de
gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de beheerplannen. De
Zwartepuntenkaart werd uitgewerkt samen met de landbouwers in het gebied. Zij brengen nu
interactief de gevaarlijke punten in kaart, en melden zwerfvuilproblematiek. Het bestek voor
de erfgoedvertelavonden in het gebied werd gegund aan Vertelcollectief Mandragora. Dit
leidde tot 4 succesvolle en zeer positief geëvalueerde vertelavonden in november 2021 in elk
van de West-Vlaamse Bulskampveldgemeenten. De nieuwe erfgoedfietsroute in Bulskampveld
wordt voorbereid met kleine landmarks op de stopplaatsen. N.a.v. de lancering oproep
Vlaamse Landschapsparken werd werk gemaakt van een verkennend traject tot mogelijke
indiening. Dit leidde tot een ambitienota en een indieningsdossier als kandidaat
Landschapspark. I.k.v. de opstart van het Onroerend Erfgoed Richtplan werden 2
stuurgroepen en 5 kernwerkgroepen digitaal samengebracht. De geplande uitwisseling met
Provincie Gelderland werd uitgesteld naar het voorjaar van 2022, omwille van COVID-19. Met
de partners van Bulskampveld werd beslist de mogelijkheid tot een eigen agenderingsnota
AGNAS (Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur) op te stellen
tegen half 2022, en wordt een uitbreiding van de perimeter van het Landschapspark
onderzocht. Deze actie wordt in 2022 opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde
plattelandsontwikkeling.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.843,46

19.900,00

0,00

0,00

51.000,00
0,00

-16.843,46

-19.900,00

-51.000,00

0,00

0,00

10.074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.074,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000367
Geïntegreerde visievorming, ontwerpend onderzoek en kleinschalige inrichtingen van gebiedsonderdelen (Houtland,
Uitkerkse Polder, Oudlandpolder, Groen-blauwe assen,…) in de regio Noord-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Vanuit de streekwerking Noord-West-Vlaanderen worden in diverse gebieden initiatieven
opgezet of opgevolgd die op een integrale manier tot visievorming voor het gebied komen. Na
de visievorming volgt de uitvoering, waar ook voor de Provincie taken weggelegd zijn.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 start een landinrichtingsprogramma van VLM op in de Oudlandpolder.
Deze opstart geeft aanleiding om de vijf eerder geformuleerde krachtlijnen terug op tafel te
leggen en te koppelen aan een gebundeld actieprogramma, samen met de ambities van VLM
i.k.v. de landinrichting: werken aan de recreatieve mobiliteit en trage wegen, werken aan een
beeldig polderlandschap, werken aan een netwerk van de be-klei-vende natuur, werken aan
leefbare polderdorpen en werken aan een interactieve beleidsvoering. De vijf krachtlijnen
blijven geldig, en worden nu ook aangevuld met een zesde : werken aan een modern
waterbeheer (waterbeschikbaarheid) in de oudste polder van West-Europa. Om deze
krachtlijnen actief uit te werken in het gebied werd een interne werkgroep opgericht van alle
betrokken provinciale diensten. Samen met de betrokken interne en externe stakeholders
wordt een strategisch plan voor de Oudlandpolder uitgewerkt, dat dankzij de verhoogde inzet
van verschillende instrumentaria gerealiseerd kan worden. I.k.v. van de landinrichting start
Departement Omgeving in het najaar van 2021 een AGNAS-proces (Afbakening van de
Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur-proces) op. Deze actie wordt in 2022
opgenomen vanuit de bevoegdheid geïntegreerde plattelandsontwikkeling.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1,00

1,00

0,00

0,00

23.153,00
0,00

-1,00

-1,00

-23.153,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000368
Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare - Ooigem
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In samenwerking met gemeentebesturen en andere partners wordt via het
gebiedsprogramma Kanaalzone Roeselare - Ooigem gewerkt aan een nog aantrekkelijkere
zone om in te ondernemen, werken, wonen en recreëren.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zoals in 2020 aangekondigd werd in 2021 de taskforce 'opwaardering kanaal
Roeselare-Leie' effectief opgericht. Dit onder co-voorzitterschap van de algemeen directeur
van De Vlaamse Waterweg en de voorzitter van de POM West-Vlaanderen/gedeputeerde de
Bethune. Deze taskforce bevat alle relevante actoren met een werking in de kanaalzone en
kwam in 2021 reeds 3 maal bijeen. De belangrijkste taak voor de taskforce is het bundelen
van de krachten voor het uitwerken van een geïntegreerd gebieds- en investeringsprogramma
voor de kanaalzone. De grote lijnen hiervoor worden uitgezet door de taskforce, de
concretisering van de verschillende acties en projecten wordt gedaan in verschillende
werkgroepen. Een 6-tal werkgroepen werden hiervoor eind 2021 opgericht, waarvan er 2
getrokken worden door de Provincie/POM (Economie & mobiliteit en Natuur & beleving). Ook
in de overige werkgroepen (Waterbeheersing, Klimaat & energie, etc.) zetelen medewerkers
van de Provincie of haar agentschappen. Belangrijkste mijlpaal van 2021 was de opmaak van
een subsidiedossier voor het Europees CEF-programma (Connecting Europe Facility) waar
middelen kunnen aangevraagd worden voor de infrastructurele opwaardering van het kanaal,
dit in het kader van het Seine-Scheldeproject. Jaarlijks zijn er hiervoor oproepen vanuit
Europa. In deze eerste oproep van het CEF-2 programma (gelanceerd eind 2021) wordt het
volledige kanaalproject bekendgemaakt bij Europa. Daarnaast worden ook reeds middelen
gevraagd voor enkele dringende studies & investeringen. Deze eerste aanvraag vormt het
kader voor het indienen van een aantal bijkomende subsidiedossiers eind 2022, 2023,... De
linken tussen dit gebiedsprogramma en de bevoegdheden van Provincie en agentschappen
zijn talrijk: bedrijventerreinen, (fiets)mobiliteit, transport & logistiek, klimaat & energie,
natuur & biodiversiteit, integraal waterbeleid,...
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00
0,00

0,00

0,00

-90.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000369
Innovatieve streekwerking Midden-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Midden-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Binnen de verschillende werven die voor de streekwerking werden geformuleerd
doorheen het jaar 2020 werden in 2021 tal van concrete stappen gezet. I.k.v. de socioeconomische streekwerking kwam het regionaal socio-economisch overleg meermaals bijeen.
Tegelijkertijd is de streekwerking ook telkens aanwezig tijdens de beleidsclusters van de DVV
Midwest die verband houden met dit thema. Een zeer grondige socio-economische analyse
van de regio werd gemaakt en gedurende een interactief overlegproces met alle betrokken
stakeholders werden de uitdagingen, prioriteiten en strategische projecten voor de regio
Midwest afgebakend. Dit alles wordt momenteel (opgestart eind '21) uitgeschreven in een
socio-economisch regioplan. Dit regioplan legt de focus op 3 vernieuwingslijnen, zijnde 'mens',
'economie' en 'omgeving'. Een belangrijke mijlpaal binnen het thema 'mens' is de opmaak van
een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, POM/Provincie en DVV
Midwest. Deze overeenkomst is klaar en wordt eind 2021/begin 2022 door de verschillende
partners goedgekeurd. Daarnaast werd ook een regionale werkgroep arbeidsmarkt opgericht
die de operationeel-inhoudelijke opvolging van de arbeidsmarktgerelateerde acties zal
opnemen. Een erg belangrijk thema voor Midwest. I.k.v. van de werf kleine steden (in MiddenWest-Vlaanderen zijn dit Izegem & Tielt) werden ook verschillende acties uitgevoerd. Er
worden strategisch-commerciële plannen opgemaakt voor beide steden, er zijn 2 projecten
innovatieve woonvormen opgestart, er zijn projectvoorstellen uitgeschreven voor het
versterken van de kleine steden als centra van mobiliteit én er zijn voorstellen uitgewerkt voor
het versterken van groenvoorzieningen met bovenlokale uitstraling. Aanvullend werden in 2
kleinere gemeenten (Hooglede & Oostrozebeke) proeftuinen detailhandel opgestart. Beide
trajecten waren erg succesvol en bevatten een concreet actieplan om met de uitdagingen
gerelateerd aan detailhandel om te gaan. Deze zijn ook inspirerend voor andere gemeenten
met een soortgelijk karakter. Tenslotte wordt er i.k.v. het project 'water-land-schap' actief
verder gewerkt aan de ontwikkeling van een productief landschap in de regio MoorsledeLedegem. In 2021 werden hierbinnen grote stappen gezet wat b.v. de ontwikkeling van de
Ledegemse meersen en de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied betreft.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

34.430,56

40.000,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

-34.430,56

-40.000,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000370
Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In de vorige legislatuur werd onder deze actie gerapporteerd over de voortgang van het
Leader-project Isabelle (Investeren in SAmenwerking, BELevingswaarde en Leefbaarheid). Dit
project is afgerond voor wat betreft het provinciale aandeel en derhalve is deze actie zonder
voorwerp. Ze zal in de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden in de
beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000371
Uitwerken en implementeren van nieuwe concepten van landschapsontwikkeling in Midden-West-Vlaanderen
(productief landschap, water-land-schap…)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie beoogde eind vorige legislatuur om beleidsvoorbereidend te kijken welke
innovatieve concepten voor landschapsontwikkeling mogelijk waren in Midden-WestVlaanderen. In deze legislatuur worden de inspanningen hiervoor gekaderd binnen de
AC000369 (Innovatieve streekwerking Midden-West-Vlaanderen). Deze acties is zonder
voorwerp en zal in de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden in de
beleidsrapporten.

Actie: AC000372
Innovatieve streekwerking Zuid-West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De innovatieve streekwerking heeft in 2021 een verdere uitwerking van de
strategische werven gekend. De steden Menen, Waregem, Wevelgem en Harelbeke werden
benaderd voor een samenwerking rond innovatieve woonvormen, ondersteuning beleid rond
detailhandel, mobiliteit en groen in de stad. Waregem en Menen hebben een concreet
voorstel voor een traject innovatieve woonvormen. Met beide gemeenten werd een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In Wevelgem loopt een vooronderzoek. Voor de werf
rond Grensoverschrijdende samenwerking worden pistes naar onthaalpoorten/-punten
onderzocht naar het voorbeeld van Callicanes: naast het traject in Rekkem, trekken tevens
Wervik en Avelgem de aandacht hiervoor in ZWVL. Het regionaal socio-economisch
streekoverleg wordt vorm gegeven via een tweemaandelijke Regioraad en een maandelijks
sociaal-economisch forum. Daarnaast is tevens een interbestuurlijke samenwerking
operationeel. Vooral de grote infrastructurele infrastructuurprojecten zoals de Ring rond
Kortrijk en het Kanaal Bossuit-Kortrijk komen expliciet aan bod. Daarnaast is tevens werk
gemaakt van een socio-economisch 'relanceplan'.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.464,95

43.000,00

0,00

0,00

223.000,00
0,00

-18.464,95

-43.000,00

-223.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000373
Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord coördineren samen de territoriale
projectenportefeuille FLANDRIA RHEI. Deze bestaat uit zes grensoverschrijdende projecten op
het Frans-Vlaams grondgebied – Mageteaux, Ecosystem, Valys, Vedette, PARTONS 2.0 en
Transmobil.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanhoudende pandemie in 2021 heeft het evenementiële programma van
Flandria Rhei onder druk gezet. Via creatief gebruik van webinars is hier toch een oplossing
aan geboden. Daarnaast hebben ook de opnames voor de documentaire vertraging
opgelopen. Oplevering hiervan wordt bijgevolg pas in 2022 voorzien. De voorziene sociale
mediafilmpjes zijn opgeleverd zoals gepland.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.409,95

38.906,25

41.306,25

48.256,22

44.539,85

48.016,85

21.846,27

5.633,60

6.710,60

Investeringen
Financiering

Actie: AC000374
Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Valys wil het gebied van de Leievallei verder ontwikkelen op basis van de eerdere
opgemaakte gebiedsvisie en zet vooral in op het aangaan van de dialoog met de burger en
het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei. Het project
loopt tot eind juni 2020.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De aanhoudende pandemie heeft de evenementiële programmatie van Valys
verder onder druk gezet. Langs Vlaamse kant zijn de beoogde acties gerealiseerd. De
eindrapportering van het project is ingezet. De samenwerking i.k.v. dit project langs Vlaamse
zijde heeft aanleiding gegeven tot het vormen van een gebiedscoalitie van Wervik tot Deinze
met het oog op bijkomende mobilisering van Blue-Deal middelen van de Vlaamse Overheid
waarmee gemeenten kleinschalige waterprojecten kunnen realiseren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.963,82

7.053,84

27.053,84

14.162,24

14.231,19

49.777,67

10.198,42

7.177,35

22.723,83

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000375
Duurzaam verbouwen in erfgoedcontext: uitvoeren LEADER-project ‘Sociale restauratie en inclusief wonen in
historisch stadscentrum Diksmuide.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Met dit Leader-project wil men tewerkstellingskansen verhogen van personen die moeilijk
geactiveerd geraken.

Toelichting evaluatie:

Niet gerealiseerd: Het dossier proeftuin Dorpsarchitectuur werd in het najaar door deputatie
goedgekeurd en wordt nu verder voorbereid voor uitvoering in het voorjaar 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00
5.200,00

0,00

-8.000,00

-2.800,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000376
Innovatieve streekwerking Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het provinciebestuur heroriënteert haar model van gebiedsgerichte werking naar
streekwerking. De primaire functie van de streekwerking ligt op het actief
stakeholdermanagement van de regionale actoren naast het opzetten van proefprojecten met
een hoog innoverend of vernieuwend karakter, die na positieve beoordeling vervolgens
worden geborgd binnen de reguliere werking van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Deze vernieuwde aanpak wordt in deze legislatuur opgestart en uitgerold. Deze actie focust
op de innovatie projecten voor de regio Westhoek.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Naast de inzet op de proeftuinen kernversterking zijn geen vernieuwende acties
waarvoor middelen nodig waren in 2021 opgestart. De aandacht ging vooral naar de
oprichting van een nieuwe sectie Platteland en de wisselwerking met en mogelijke gevolgen
voor de Streekwerking.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

28.343,78

25.000,00

0,00

0,00

225.000,00
0,00

-28.343,78

-25.000,00

-225.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000377
Ondersteunen en helpen realiseren van regionaal mobiliteitsplan Westhoek
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in het verleden gebruikt om de personele inspanningen van de streekwerking
Westhoek aan te geven. Deze inzet van de streekwerking kan door de provincieraadsleden in
deze legislatuur opgevolgd worden binnen de overige acties van de streekwerking, enerzijds in
een regulier perspectief en anderzijds voor wat betreft de innovatieve streekwerking. Deze
acties is zonder voorwerp en zal in de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden in
de beleidsrapporten.
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2021

Actie: AC000378
Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

PARTONS 2.0 onderzoekt hoe op bovenlokale schaal de publieke en commerciële
dienstverlening kan versterkt en efficiënter georganiseerd worden in de grensstreek van de
Westhoek. De Provincie coördineert het project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 30 september 2021 liep het project Partons 2.0 af. Toen duidelijk werd dat
door versoepelende maatregelen er nog acties zouden mogelijk zijn, werd op dinsdag 28
september een officieel slotmoment georganiseerd voor de partners in 't land van Vlierbos,
Diksmuide. Daarna werden nog door de partners verdere stappen in afronding gedefinieerd.
Als projectcoördinator maakten we werk van een evaluatie en werden ook het eindrapport en
de einddeclaratie voorbereid voor het Afsluitend Begeleidingscomité in 2022. Pas na het
ontvangen van alle subsidies kan het project als definitief afgerond beschouwd worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

32.143,94

32.056,49

23.674,51

55.068,15

55.068,16

97.416,98

22.924,21

23.011,67

73.742,47

Investeringen
Financiering

Actie: AC000379
Uitvoeren van het Europees project Qualicanes (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Callicannes (Qualicanes) bevindt zich op Frans-Belgische grens, tussen Steenvoorde en
Godewaersvelde in Frankrijk, en Poperinge in België. De doelstelling van het project is de
herbestemming van de voormalige grenspost en zijn omgeving, met als perspectief de
dienstverlening naar de burger toe en het aanbieden van een kwalitatieve en multifunctionele
ruimte.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werd de Provincie volledig eigenaar van de grenspostsite inclusief
parking op Vlaams grondgebied. Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met POM
West-Vlaanderen. Tijdens de zomerperiode konden de eerste activiteiten voor inwoners,
passanten en bezoekers doorgaan, maar veel geplande zaken helaas ook niet. In september
werd een participatiemoment georganiseerd voor betrokkenen. In november besprak de
stuurgroep een eerste keer de resultaten van de analyse en 3 scenario's opgemaakt door de
studiebureaus. Ook startten bilaterale gesprekken met de ondernemers in december. In
oktober stelde de POM een bureau aan om een visie uit te werken voor de parking, het
grensgebouw en het beheer van beide. De samenwerking onder bureaus is niet evident,
waardoor ook wat vertraging optreedt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.294,73

93.726,96

177.160,76

29.912,14

36.825,97

101.670,82

-25.382,59

-56.900,99

-75.489,94

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000380
Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Transmobil wil de mobiliteit bevorderen van de bevolking in de
grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het
gebruik van de eigen wagen. Het wil dit doen door het aanreiken van nieuwe
mobiliteitsoplossingen, in de eerste plaats voor de bevolking die geen eigen wagen bezit. De
Provincie coördineert het project.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project blijft goed op schema zitten ondanks de pandemie. Op 14 juni 2021
ging een succesvolle webinar rond Big data / Cross border flows door. Op 17 november was er
een fysiek inspiratiemoment 'mobiliteitscentrales en -platformen'. De resultaten van de
grensoverschrijdende analyse werden verder verwerkt. Ook rond het proeftraject bus
Poperinge - Hazebrouck werd met partner CCFI verder gewerkt. Het Masterplan Fiets werd
voorgesteld in Vleteren en werd ook met de grenspartners CCHF en CCFI besproken. In alle
hubs werd door alle betrokken partners verder gewerkt aan de uitrusting ervan met
fietsvoorzieningen. De aanvraag tot verlenging van het project tot eind 2022 werd
goedgekeurd. In het najaar vertrok de ondersteunende projectleider. Intern werd een
oplossing gevonden door een verschuiving binnen de streekwerking vanaf 1 januari 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.372,21

30.398,53

56.575,01

82.145,88

72.414,79

112.000,00

55.773,67

42.016,26

55.424,99

Investeringen
Financiering

Actie: AC000381
Uitvoering programma “wij zijn energiek" (Westhoek)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het project Energieke Westhoek wil energiearmoede in Diksmuide, Poperinge en Veurne
aanpakken door energiezuinige huishoudtoestellen te huren voor mensen in armoede en
OCMW-hulpverleners te laten samenwerken zodat ze alle nieuwe initiatieven kennen en op
die manier hun cliënten beter kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd focust dit project op enkele
dorpen om hen minder afhankelijk te laten zijn van energie door de energievraag van de
woningen te reduceren en over te schakelen op eigen duurzame energieproductie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het project werd verlengd tot 30/06/2022. Ondanks de moeilijke
omstandigheden om in deze tijden bewoners te betrekken werd toch hard gewerkt om in de
dorpen vooruitgang te boeken samen met de bewoners en de besturen. Telkens wordt daarbij
ook gezocht naar aanknopingspunten met lokaal en Vlaams beleid. Het voorstel
begeleidingstraject is besproken met de gedeputeerde.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00
0,00

0,00

0,00

-35.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000048
6.08 Vestigen en innen van belastingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2021

Toelichting:

We organiseren het reglementair kader en de uitvoering van de provinciale fiscaliteit, met name de
algemene provinciebelasting, de provinciebelasting op bedrijven en de provinciebelasting op tweede
verblijven. We organiseren het integrale proces van inning tot opvolging van de betaling en nietbetaling. In dit laatste geval wordt gezorgd voor gedwongen invordering.
Indicator: Minimun procentuele jaarlijkse invordering (inning) van de inkohieringen - Streefwaarden:
85 (in 2021), 85 (in 2022), 85 (in 2023), 85 (in 2024), en 85 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 73,58
De waarde werd niet volledig gehaald omdat het kohier inzake de bedrijfsbelasting pas op 19
november 2021 werd verstuurd. Hierdoor komt de vervaldag van de betalingstermijn (2 maanden)
in 2022 te liggen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.152.040,49

2.364.954,44

2.381.649,44

151.364.378,35

148.830.862,99

148.269.868,66

149.212.337,86

146.465.908,55

145.888.219,22

Investeringen
Financiering

Actie: AC000382
Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks personenbelastingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kohieren inzake de algemene provinciebelasting werden uitvoerbaar
verklaard in de maand juli 2021 en december 2021. De invordering verloopt volgens de
vooropgestelde timing.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

842.649,37

840.745,94

789.650,00

18.273.188,13

18.100.000,00

18.100.000,00

17.430.538,76

17.259.254,06

17.310.350,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000383
Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks bedrijfsbelastingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het kohier inzake de provinciebelasting op bedrijven werd uitvoerbaar verklaard
in november 2021. De invordering verloopt volgens de vooropgestelde timing.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

457.850,00

457.850,00

457.850,00

23.281.529,82

22.500.000,00

22.500.000,00

22.823.679,82

22.042.150,00

22.042.150,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000384
Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie int jaarlijks belastingen op tweede verblijven.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De twee kohieren van de provinciebelasting op tweede verblijven, voor het
aanslagjaar 2020, werden reeds in 2021 uitvoerbaar verklaard.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

306.587,33

292.200,00

292.200,00

11.973.419,32

11.900.000,00

11.900.000,00

11.666.831,99

11.607.800,00

11.607.800,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000385
Algemene werking i.v.m. de provinciale belastingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kosten bleven van toepassing gelet op het feit dat de kohieren van de
verschillende provinciebelastingen uitvoerbaar werden verklaard in 2021, alsook de
invordering werd opgestart in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

534.944,42

764.149,13

1.882,16

0,00

831.949,44
0,00

-533.062,26

-764.149,13

-831.949,44

Investeringen
Financiering

Actie: AC000386
Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden gestort via 6
voorschotten gebaseerd op 95% van het budgetcijfer. Deze schijven werden uitbetaald van juli
tot en met december 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

97.799.368,46

96.298.862,99

95.737.868,66

97.799.368,46

96.298.862,99

95.737.868,66

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000387
Vestiging en inning van de provinciebelasting op jachtverloven
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De twee kohieren voor het aanslagjaar 2020 werden in 2021 uitvoerbaar
verklaard en de invordering verloopt volgens de vooropgestelde timing.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.009,37

10.009,37

10.000,00

34.990,46

32.000,00

32.000,00

24.981,09

21.990,63

22.000,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000049
6.09 Ontwikkelen archiefbeheer in lokale archiefdiensten en beschikbaar stellen van het provinciaal Archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We zorgen voor een efficiënt en goed archiefbeheer ten diensten van de beleidsmakers en de
provinciale diensten. Dankzij deze dienstverlenening dragen we bij tot transparantie voor de burgers
in het kader van de openbaarheid van bestuur en voor de archiefonderzoekers.
Indicator: Minimum aantal meter ontsloten archief - Streefwaarden: 185 (in 2021), 185 (in 2022),
185 (in 2023), 185 (in 2024), en 185 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 177,92
De vooropstelede streefwaarde werd net niet behaald. De verwerking van 2 in 2021 opgestarte
archiefreeksen gebeurt door vrijwilligers, maar de vrijwilligerswerking lag tijdelijke stil door de
COVID-19-maatregelen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

219.705,50

227.532,67

71.290,64

55.466,52

295.521,52
54.416,52

-148.414,86

-172.066,15

-241.105,00

1.776,04

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.776,04

-22.000,00

-22.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000388
Beheren van het analoge archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het beheren van het analoge archief houdt in: het ordenen, selecteren, schonen, beschrijven
en zuurvrij verpakken van de dossiers die overgedragen worden door de provinciale diensten.
Het selecteren gebeurt op basis van de ‘Selectielijst Provinciaal Archief West-Vlaanderen’. Zo
wordt bepaald welke documenten te bewaren zijn, en welke te vernietigen zijn. De te
vernietigen documenten worden verzameld in afgesloten rolcontainers die bij een
gespecialiseerde firma gehuurd worden en maandelijks geledigd worden. Het te bewaren
archief wordt in een geklimatiseerd depot geplaatst. Er worden vaktijdschriften,
monografieën en naslagwerken aangekocht voor de hand- en vakbibliotheek, ten behoeve
van onderzoekers en het personeel.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er zijn in totaal 13 archiefvernietigingen uitgevoerd: de geplande maandelijkse
vernietigingen en 1 bijkomende vernietiging naar aanleiding van een grote archiefoverdracht.
Voor de handbibliotheek werden relevante vaktijdschriften, monografieën en naslagwerken
aangekocht. Sinds augustus voert de projectmedewerker het door de Vlaamse overheid
gesubsidieerde cultureel-erfgoedproject uit.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.590,07

3.184,00

49.346,52

59.302,07

42.666,52

42.666,52

56.712,00

39.482,52

-6.680,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000389
Uitbouwen en beheer van de digitale archiefwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie omvat de volgende zaken: het aanbrengen van functionele aanpassingen aan, de
hosting van en de onderhoudslast van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor
Archieftoepassingen), en de onderhoudslast van de Records Management Tool die o.m.
gebruikt wordt om digitale klassementen te beheren en te onderhouden. Ook het digitaliseren
van documenten valt hieronder, evenals de opslagkosten voor de duurzame bewaring van het
gedigitaliseerde audiovisuele materiaal door het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De
gedigitaliseerde documenten worden online ter beschikking gesteld via Probat.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De applicaties Probat en Records Management Tool worden nog steeds
gebruikt. De functionele aanpassingen aan Probat werden en worden uitgevoerd door de
firma, zoals gevraagd door de gebruikersgroep. Audiovisueel materiaal wordt door meemoo
gedigitaliseerd en duurzaam bewaard op basis van de overeenkomst (afgesloten in 2015). Er
werden 334 affiches en 1642 kaarten en plannen gedigitaliseerd met het oog op permanente
bewaring en ontsluiting via Probat. Er werd opnieuw hoogwaardig zuurvrij
archiefverpakkingsmateriaal aangekocht. Er werden 27 plannen gerestaureerd. 12 dozen met
archief werden behandeld tegen schimmel.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

74.138,71

66.973,80

8.838,57

10.000,00

52.820,00
8.950,00

-65.300,14

-56.973,80

-43.870,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000390
Implementeren en beheren van een digitaal depot
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Het Provinciebestuur sluit in 2020 aan op Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). DAV biedt twee
platformen aan om afgesloten digitale bestuursdocumenten duurzaam te bewaren en te
ontsluiten: het serieregister en het e-depot. Het serieregister is het centrale register met
categorieën van bestuursdocumenten en selectieregels overeenkomstig artikel III.82,§2 van
het Bestuursdecreet. In het e-depot worden de digitale bestuursdocumenten bewaard en
beheerd. Aansluiting op het serieregister is gratis. Voor gebruik van het e-depot dienen een
aansluitingskost en abonnementsgeld betaald te worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Provincie is aangesloten op zowel het Serieregister als het E-depot. Er zijn
series ingevoerd in het Serieregister. Het gebruik van het E-depot zit nog in de testfase.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00
0,00

-10.000,00

-12.000,00

-12.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000391
Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van lokale archiefdiensten en het ter
beschikking stellen van Probat (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)
worden subsidies toegekend op basis van het ‘provinciaal reglement voor tijdelijke
subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen’ (Provincieraad d.d. 30 oktober
1997, gewijzigd d.d. 30 maart 2000, 27 maart 2003 en 30 april 2014). In samenwerking met
Vonk apb worden opleidingen georganiseerd voor de lokale archivarissen. Om deelname aan
relevante studiedagen/congressen te stimuleren, worden gratis tickets ter beschikking gesteld
aan de lokale archivarissen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De lokale archiefdiensten worden inhoudelijk en logistiek ondersteund. Er werd
een subsidie voor het lokale archiefbeheer toegekend aan Kuurne (1ste schijf). Er werd een
subsidie voor een digitaal informatiebeheerder toegekend aan DVV Midwest (1ste schijf).
I.s.m. Vonk apb werd een intervisietraject georganiseerd voor de lokale archivarissen. Eén
intervisie kon niet doorgaan door COVID-19. Er vonden geen relevante
studiedagen/congressen plaats voor de lokale archivarissen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.885,02

63.967,67

0,00

0,00

97.725,00
0,00

-55.885,02

-63.967,67

-97.725,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000392
Publiekswerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden jaarlijks 6 nummers van de digitale nieuwsbrief 'Archiefbrief Provincie WestVlaanderen' opgesteld en verstuurd. Het Archief neemt deel aan publiekscampagnes die
georganiseerd worden door derden, zoals Erfgoeddag of Internationale Archiefdag. Een
communicatiecampagne rond de website Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voor
Archieftoepassingen) is in voorbereiding

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Zoals gepland zijn er 6 nummers van de digitale nieuwsbrief verstuurd. De
deelname aan Erfgoeddag ging omwille van de COVID-19-maatregelen niet door. De
communicatiecampagne rond de website Probat zal doorgaan als de functionele
aanpassingen volledig uitgevoerd en uitgetest zijn.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,00
0,00

0,00

0,00

-1.080,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000393
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De facilitaire dienstverlening voor het Archiefgebouw omvat aankoop, onderhoud en
herstelling van meubilair, ICT-materiaal, installaties,... en het efficiënt onderhoud en beheer
van het gebouw. De diverse onderhouds- en keuringscontracten worden doorheen het jaar
gemonitord en opgevolgd. De noodzakelijke aanpassingen/herstellingen worden uitgevoerd
(incl. wettelijke verplichtingen). Alle contracten voor nutsvoorzieningen (water, gas en
elektriciteit) worden opgevolgd, strevend naar een rationeel energiegebruik.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De onderhouds- en herstellingswerken aan het Archiefgebouw werden
uitgevoerd. Alle lopende contracten en de nutsverbruiken worden opgevolgd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

77.091,70

81.407,20

3.150,00

2.800,00

82.550,00
2.800,00

-73.941,70

-78.607,20

-79.750,00

1.776,04

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.776,04

-5.000,00

-5.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000394
Patrimoniumbeheer Archiefgebouw
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via patrimoniumbeheer wordt de site van het provinciale Archief onderhouden en
opgewaardeerd waar nodig. In functie van een efficiënt onderhoud en beheer zullen
onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd worden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden geen grote onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het
Archiefgebouw.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00
0,00

0,00

-17.000,00

-17.000,00

Financiering

Actieplan: AP000050
6.10 Ontwikkelen van een gezond financieel beleid door een optimale coördinatie van de financiële processen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We garanderen de juiste en correcte financiële processen van het provinciebestuur en een gezond
financieel evenwicht. We bewaken daarvoor het meerjarenplan van het provinciebestuur (inclusief
alle aanpassingen) voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie. De ontwikkeling van
moderne budgetteringstechnieken en kredietopvolging staat hierbij centraal. We leveren ook een
correcte boekhouding en jaarrekening op, samen met de nodige rapportering voor de financieel
beheerder in het kader van liquiditeiten- en schuldbeheer.
Indicator: Minimaal jaarlijks beschikbaar budgetair resultaat - Streefwaarden: positief (in 2021),
positief (in 2022), positief (in 2023), positief (in 2024), en positief (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: positief
Zie documenten jaarrekening 2021.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.182.279,64

2.451.334,11

349.587,38

349.096,09

2.543.618,23
64.907,02

-1.832.692,26

-2.102.238,02

-2.478.711,21

17.706,41

22.306,41

22.306,41

2.300,00

2.300,00

0,00

-15.406,41

-20.006,41

-22.306,41

12.207.918,91

12.212.668,91

13.664.668,91

19.500.375,00

19.505.000,00

19.505.000,00

7.292.456,09

7.292.331,09

5.840.331,09

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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2021

Actie: AC000395
Budgettaire registraties i.f.v. een correcte opmaak van de jaarrekening (waarborgen, niet-aftrekbare BTW, e.d.)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast de reguliere verwerking van vastleggingen, inkomende facturen, verkoopfacturen,
subsidieontvangsten, ... worden een aantal specifieke registraties opgevolgd. Deze registraties
hebben o.a. betrekking op de verwerking van BTW in belastbare activiteiten
(personeelsrestaurant en drukkerij), boeking van minderwaarden indien werkingsvorderingen
niet meer gerealiseerd zullen worden, waarborgen die ontvangen of betaald worden,...

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het beleidsrapport Jaarrekening 2020 werd door de provincieraad dd. 17 juni
2021 goedgekeurd. Het Rekenhof heeft alle nodige controles kunnen uitvoeren
niettegenstaande de COVID-19-maatregelen. Op 1 oktober 2021 ondertekende minister
Somers het Ministerieel Besluit waarbij de Vlaamse overheid de Jaarrekening 2020 van de
Provincie West-Vlaanderen goedkeurde.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

50.258,87

138.142,85

283.289,07

283.289,07

90.883,85
0,00

233.030,20

145.146,22

-90.883,85

17.706,41

22.306,41

22.306,41

2.300,00

2.300,00

0,00

-15.406,41

-20.006,41

-22.306,41

250,00

5.000,00

5.000,00

375,00

5.000,00

5.000,00

125,00

0,00

0,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actie: AC000396
Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Financiën staat in voor een efficiënt thesauriebeheer en volgt nauwlettend de
liquiditeiten op, zodat er voldoende financiële middelen ter beschikking zijn om alle
betalingsverplichtingen te voldoen. Leningen worden opgenomen, bestaande leningen
afbetaald en indien mogelijk wordt de leningenportefeuille geoptimaliseerd. De
beleggingsmogelijkheden worden nauwlettend opgevolgd. De provinciale diensten worden
ondersteund om de cashflows te verminderen door b.v. de installatie van betaalterminals.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 hebben we het gebudgetteerde bedrag aan op te nemen leningen
opgenomen rekening houdend met de gunstige toestand van de intrestvoeten en bancaire
marges.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.611.661,42

1.702.967,88

65.341,29

63.950,00

1.904.334,38
63.950,00

-1.546.320,13

-1.639.017,88

-1.840.384,38

12.207.668,91

12.207.668,91

13.659.668,91

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

7.292.331,09

7.292.331,09

5.840.331,09

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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2021

Actie: AC000397
Financiële verwerking deelbewijzen en andere belangen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De actie werd in het verleden éénmalig gebruikt om financiële verrichtingen m.b.t.
deelbewijzen te registreren. Dergelijke registraties passen voortaan onder de actie AC000395
(Budgettaire registraties ifv een correcte opmaak van de jaarrekening). Deze actie is
overbodig en zal dus in de toekomst niet meer als prioritair opgenomen worden in de
beleidsrapporten.

Actie: AC000398
Financiële verwerking planbatenheffing
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Deze actie werd in het verleden gebruikt om de ontvangsten uit planbatenheffing op te
volgen. Met de start van het meerjarenplan 2020-2025 zullen de provincieraadsleden over
deze opvolging geïnformeerd worden via actie AC000514 (Beheren van middelen voor
planschade en planbaten). Deze actie is overbodig en zal dus in de toekomst niet meer als
prioritair opgenomen worden in de beleidsrapporten.

Actie: AC000399
Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Om de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan en de
jaarrekening) en de opvolgingsrapportering te kunnen opleveren en te kunnen rapporteren
aan de Provincieraad, wordt gebruik gemaakt van ondersteunende software en tools. Deze
software en tools moeten zo efficiënt mogelijk ingezet en geoptimaliseerd worden i.f.v. de
financiële processen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 hebben we ingezet op het efficiënter digitaal versturen van
verkoopfacturen vanuit het softwarepakket. Daarnaast werden ook de eerste stappen
ondernomen om financiële documenten via eBox aan particulieren en ondernemingen te
bezorgen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

473.777,05

561.400,23

0,00

0,00

532.600,00
0,00

-473.777,05

-561.400,23

-532.600,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000400
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Vlinderkouter te Bissegem wordt via erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld aan
Stad Kortrijk. Bijkomend is er met OCMW Ieper/Stad Ieper een erfpachtovereenkomst voor
Gasthuisbossen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De erfpachtovereenkomst voor de Vlinderkouter is in 2000 afgesloten voor de
duur van 27 jaar. De erfpachtovereenkomst voor de Gasthuisbossen is in 1996 afgesloten voor
een initiële duur van 30 jaar, nadien gewijzigd naar 99 jaar. Deze overeenkomsten lopen en
worden correct uitgevoerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

957,02

1.857,02

957,02

957,02

1.857,02

957,02

Investeringen
Financiering

Actie: AC000401
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er vond op geregelde tijdstippen overleg plaats via online Teamsvergaderingen.
Er werd een teamdag in het najaar ingepland, maar door de COVID-19-maatregelen hebben
we die op de valreep toch moeten afgelasten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

46.582,30

48.823,15

0,00

0,00

15.800,00
0,00

-46.582,30

-48.823,15

-15.800,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000051
6.11 Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We organiseren de positionering en profilering van de provincie West-Vlaanderen voor al wie
betrokken is bij het provinciaal beleid door een multikanaalbenadering, zowel via interne
communicatie als externe communicatie. We werken aan het verhogen van de provinciale visibiliteit
en het versterken van de provinciale aanwezigheid in de media. We beheren en ontwikkelen
provinciale publicaties en campagnes, coördineren de communicatie en verzorgen de relaties met de
pers. Via het provinciaal informatiecentrum zijn we een open en toegankelijke instelling voor elke
West-Vlaming.
Indicator: Minimum aantal edities van Preus - Streefwaarden: 3 (in 2021), 3 (in 2022), 3 (in 2023), 3
(in 2024), en 3 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3
In 2021 werden drie edities van het magazine ‘Preus’ gerealiseerd en bus-aan-bus verspreid in West-
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2021

Vlaanderen. Het magazine zette in op beleving in eigen provincie tijdens de zomer, de herfst en de
winterperiode.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.074.959,97

2.345.865,16

69.665,55

47.500,00

2.059.565,00
70.000,00

-2.005.294,42

-2.298.365,16

-1.989.565,00

16.542,90

134.249,82

224.489,82

0,00

0,00

0,00

-16.542,90

-134.249,82

-224.489,82

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000402
Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie zet in op communicatie via het uitwerken corporate communicatiemiddelen
(algemene infobrochures, website, bedrijfsfilm, infostand, interne communicatiemiddelen,…),
het provinciaal huis-aan-huismagazine ‘Preus’, de uitzendingen ‘Provinciaal Domein’ op
Focus-WTV, persconferenties en sociale media. Er worden grote campagnes opgezet (o.a.
Week provinciedomeinen) en promotiemateriaal i.f.v. provinciale visibiliteit aangekocht.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: In 2021 werden drie edities van het magazine ‘Preus’ gerealiseerd en bus-aanbus verspreid in West-Vlaanderen. Het magazine zette in op beleving in eigen provincie tijdens
de zomer, de herfst en de winterperiode. Met Focus-WTV werd, zoals voorgaande jaren, een
overeenkomst gesloten over de maandelijkse uitzendingen van de tien
provincieraadszittingen. Verder werd het provinciaal beleid geduid in ‘Het Provinciaal Domein’
(24 afleveringen) en in juni werd ook het contentplan opgesteld voor een reeks TV-tips i.k.v. de
campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’. Deze TV-tips werden ook gebruikt in de sociale
mediakanalen Facebook en Instagram. In de loop van het jaar werd ook een monitoringtool in
gebruik genomen die het effect van de posts op de verschillende mediakanalen kan meten. De
vernieuwde beeldbank trad in werking en het volume aan beelden werd uitgebreid door de
integratie van de Westtoer-beelden. In de zomer en het najaar werden een aantal grote
campagnes gerealiseerd: Ik Zomer West-Vlaams i.s.m. Westtoer over beleving in eigen regio,
campagnes voor provinciedomein Raversyde en het Zwin (‘Verdwenen Zwinhavens’), de
profilering van de Provincie als Baanbrekende Werkgever, de Archeologiedagen i.s.m. alle
Vlaamse Provincies, de promotie van Kennis West,... Er was een gunning voor ontwerp en
productie voor de provinciale infostand, waarvan enkel de beurs TedeWest eind 2021 kon
doorgaan. Een onbemande beursstand als gevolg van de opgelegde COVID-19maatregelingen. Voor de interne communicatie was de realisatie van een nieuw intranet in
november van groot belang. Het nieuwe intranet biedt een portaal voor alle interne tools
(tijdregistratie, colibri, servicedesk) en herschikte de info die iedere collega nodig heeft om
zijn/haar job goed uit te oefenen. Zeker in pandemietijden was dit van groot belang. De
interne communicatie kreeg bijzondere aandacht door extra g@zet-edities met boodschappen
van de provinciegriffier, de talkshow voor het provinciepersoneel ‘Interne Keuken’ vanuit de
TV-studio en het personeelsblad West Site dat aan huis werd bezorgd. In juni werd een
‘welkom terug’-campagne georganiseerd die de geleidelijke terugkeer op de werkvloer wou
stimuleren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

803.089,00

901.840,00

0,00

0,00

1.009.840,00
0,00

-803.089,00

-901.840,00

-1.009.840,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000403
Professioneel ondersteunen van evenementen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De diverse van evenementen en plechtigheden van de Provincie brengen specifieke
communicatie met zich mee: openingen tentoonstellingen in provinciedomeinen,
wandelpaden en –routes, functionele fietspaden, Europese projecten, Week van de
Provinciedomeinen, Kennisfestival, Trefpunt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: 'Agrotopia, een festival van de toekomst' was, omwille van COVID-19, veruit het
grootste provinciale (fysieke) evenement. Het festival bood ook de gelegenheid om een
nieuwe editie van Trefpunt te organiseren, hét onmoetingsmoment van het provinciebestuur
met zijn stakeholders. Heel wat evenementen werden omgevormd naar online of hybride
events, zoals een inspiratiereeks over water vanuit verschillende provinciale locaties, een Kickoff onderwijs of een netwerkdag Word Wereldburger. Kleinere, fysieke events zoals opening
speelterrein d’ Aertrycke of parking Het Aanwijs Bulskampveld konden wel nog doorgaan.
Personeelsleden moesten zeer flexibel omgaan met de wisselende omstandigheden en werden
snel opgeleid om webinars en talkshows uit te zenden vanuit een nieuwe opnamestudio in
provinciehuis Boeverbos. De webinars werden aangeboden op het online streamingplatform
Vimeo of Teams.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

420.519,44

511.850,00

17.420,80

2.500,00

149.750,00
0,00

-403.098,64

-509.350,00

-149.750,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000404
Regiomarketing van de provincie West-Vlaanderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie organiseert campagnes om West-Vlaanderen te profileren, enerzijds algemeen
overkoepelend (#MeerWestVlaanderen), anderzijds als ondernemende regio (i.s.m. POM,
Inagro) en als topattractieve regio (i.s.m. Westtoer).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Op 21 juni 2021 startte een nieuwe editie van de grote mediacampagne ‘Ik
zomer West-Vlaams’, samen met Westtoer, met als doelstelling de West-Vlaming te
stimuleren om zijn eigen regio te (her)ontdekken. De campagne werd gelanceerd met een
nieuwsbrief en een aangepaste website, andere campagnemiddelen (social media, een hele
reeks TV-tips, een radiospot, publi-reportages,…) volgden tijdens de zomermaanden. De
Provincie werkte ook mee aan media-initiatieven die, i.k.v. onze regiomarketingstrategie, de
trots van de West-Vlaming ondersteunen: zo was er de tiende editie van de ‘Krak van WestVlaanderen’ (i.s.m. KW) die verdienstelijke inwoners van alle West-Vlaamse gemeenten in de
kijker zet. De Provincie was ook opnieuw partner en jurylid bij de verkiezing van de
‘Ambassadeur van West-Vlaanderen’ (i.s.m. KW, RADIO 2, Focus-WTV). Dominique Persoone
volgde er Wim Opbrouck op. Wim Opbrouck werd door de Provincie ook aangesteld als
curator voor het openingsjaar van het Provinciaal Hof. Hij ging van start met zijn
participatieve zoektocht naar het DNA van de West-Vlaming die vorm zal krijgen in het
Provinciaal Hof, het Huis van de West-Vlaming.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

215.976,46

232.200,16

0,00

0,00

200.000,00
0,00

-215.976,46

-232.200,16

-200.000,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000405
Beheer en exploitatie grafische cel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Provinciale diensten worden begeleid bij het grafisch proces. Dit gaat van opmaak (ook
digitaal) tot drukken/kopiëren/afwerken van divers drukwerk (flyers, brochures, tijdschriften,
stickers, banners,…).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Ook in 2021 leverde de grafische sectie belangrijk ondersteunend werk, zowel
voor prepress (ontwerpen voor print en steeds meer online), de drukkerij zelf, de afwerking en
het hoogvolume kopiecenter. Doorheen het jaar werd materiaal uitgewerkt voor
buitenactiviteiten in de provinciedomeinen en bezoekerscentra. Zoektochten,
buitententoonstellingen en doe-activiteiten voor het gezin die zowel drukwerk als
buitenpanelen (large format plotter) vergden, werden uitgevoerd. Een bijzonder project op
het vlak van opmaak en realisatie op het terrein, was 'Agrotopia, een festival van de
toekomst'. Heel wat campagnes zoals Week van de Korte Keten, Week van de Markt, 100%
West-Vlaams, passeerden langs de grafische sectie. De planning aanhouden was een grote
uitdaging. Door COVID-19 werd veel drukwerk uitgesteld of afgevoerd. De signalisatie op de
provinciale sites en gebouwen werd ook verder geactualiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

625.108,14

683.100,00

52.244,75

45.000,00

683.100,00
70.000,00

-572.863,39

-638.100,00

-613.100,00

627,00

18.049,82

108.289,82

0,00

0,00

0,00

-627,00

-18.049,82

-108.289,82

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000406
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De huur en het beheer van de domeinnamen van websites gekoppeld aan de Provincie WestVlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De op naam van de Provincie geregistreerde domeinnamen worden - na advies
van de betrokken dienst – verlengd of geschrapt. In het kader van nieuwe initiatieven werden
een aantal nieuwe domeinnamen geregistreerd. Hierbij wordt steeds bijzondere aandacht
besteed aan de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. De Provincie heeft, om
de interne samenwerking tussen de collega’s te bevorderen, een volledig nieuw intranet
ontwikkeld en deze tegelijkertijd in een modern jasje gestopt.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

731,46

1.275,00

0,00

0,00

1.275,00
0,00

-731,46

-1.275,00

-1.275,00

15.915,90

116.200,00

116.200,00

0,00

0,00

0,00

-15.915,90

-116.200,00

-116.200,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000407
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de diensten worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Een aantal collega’s van de dienst Communicatie volgden (vooral online)
opleidingen en studiedagen bij de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom. Het WestVlaamse netwerk van Kortom kon wél fysiek plaatsvinden. Het werd een ontmoetingsdag
tussen de gemeentelijke communicatieambtenaren en de provinciale collega’s in Koksijde,
waarbij ook het nieuwe provinciale intranet werd voorgesteld. Met het oog op de toekomst
van de grafische sectie werd een ‘inspiratiedag’ georganiseerd i.s.m. Lab 9 die leidde tot de
stapsgewijze omvorming naar een team ‘digitaal ontwerp en productie’.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.535,47

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00
0,00

-9.535,47

-15.600,00

-15.600,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000052
6.12 Competent, performant en tevreden personeel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We streven ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn en competente personeelsleden te
recruteren en te ontwikkelen. We organiseren en optimaliseren alle processen van instroom,
doorstroom en uitstroom van personeel. Daarvoor worden de activiteiten rekrutering en vorming ,
personeelsadministratie en personeelsbegeleiding georganiseerd. We ondersteunen ook heel wat
actoren met advies en expertise en behartigen de relatie met de vakorganisaties in het bestuur.
Indicator: Jaarlijkse actualisering van het personeelsbehoeftenplan 2020-2025 - Streefwaarden: 1 (in
2021), 1 (in 2022), 1 (in 2023), 1 (in 2024), en 1 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 1
De update 2021 van het personeelsbehoeften werd voorbereid en beslist.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

51.246.751,74

52.362.882,94

677.726,15

670.998,00

53.272.751,81
750.998,00

-50.569.025,59

-51.691.884,94

-52.521.753,81

146.018,72

147.010,00

144.775,00

0,00

0,00

0,00

-146.018,72

-147.010,00

-144.775,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000408
Organisatie van selectieprocedures
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De selectie van personeel (publicatie, assessments, jurysamenstelling, selectiegesprekken,…)
worden centraal georganiseerd.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De selectie van personeel (publicatie, assessments, jurysamenstelling,
selectiegesprekken,…) en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de
planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

230.182,89

196.250,00

0,00

0,00

141.000,00
0,00

-230.182,89

-196.250,00

-141.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000409
Initiatieven voor personeelsontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

I.k.v. personeelsontwikkeling krijgen de personeelsleden de mogelijkheid diverse vormingen te
volgen of deel te nemen aan een traject voor loopbaanbegeleiding. Bijkomend worden de
budgetten voorzien voor de evaluatie van de decretale graden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Vorming, loopbaanbegeleiding, evaluatie van de decretale graden, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

192.857,54

229.564,40

0,00

0,00

228.496,50
0,00

-192.857,54

-229.564,40

-228.496,50

Investeringen
Financiering

Actie: AC000410
Rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de terugbetaling kosten dienstreizen,
personeelsbehoeftenplan, maaltijdcheques, geneeskundige controles, outplacement en
loonadministratie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De terugbetaling kosten dienstreizen, pensioenbijdragen,
personeelsbehoeftenplan, maaltijdcheques, geneeskundige controles, outplacement en
loonadministratie, en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.267.309,02

2.870.071,20

605.187,54

583.998,00

10.065.640,68
583.998,00

-1.662.121,48

-2.286.073,20

-9.481.642,68

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000411
Ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor het beheren van personeelsgelateerde dossiers wordt gebruik gemaakt van specifieke
HR-softwaretoepassingen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De kosten voor het onderhoud en vragen voor aanpassing aan de specifieke HRsoftwaretoepassingen voor het beheer van personeelsgerelateerde dossiers en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

68.005,01

73.440,00

0,00

0,00

73.440,00
0,00

-68.005,01

-73.440,00

-73.440,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000412
Projectmatig HRM beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er worden opdrachten voorzien i.s.m. externe partners mbt HRM-beleid.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De projecten pulse meting, hybride werken en invulling decretale graden zijn
lopende. Het project gedragen besluitvorming werd afgerond. Het project competentie- en
talentmanagement werd opgestart.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.504,61

64.000,00

0,00

0,00

84.000,00
0,00

-63.504,61

-64.000,00

-84.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000413
Pensioenverplichtingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor kosten voor administratief beheer en
financiële kosten pensioenen en werkgeversbijdrage vakbondspremie. De
werkgeversbijdragen voor de financiering van de pensioenen worden eveneens beheerd onder
deze actie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het administratief beheer van de pensioenverplichtingen en de
werkgeversbijdrage vakbondspremie verlopen zoals voorzien in de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.264.240,65

6.266.819,87

0,00

0,00

82.136,00
0,00

-6.264.240,65

-6.266.819,87

-82.136,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000414
Creëren van een risico-arme werkomgeving
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de werking van preventie en veiligheid op het werk, wil de Provincie een risico-arme
werkomgeving creëren voor haar personeelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De uitvoering van het beleid preventie en veiligheid op het werk voor het
creëren van een risico-arme werkomgeving voor haar personeelsleden, en het opnemen van
het budget verloopt zoals voorzien.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

70.430,08

79.194,78

0,00

0,00

69.016,50
0,00

-70.430,08

-79.194,78

-69.016,50

Investeringen
Financiering

Actie: AC000415
Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

In het provinciehuis Boeverbos kunnen personeelsleden iedere middag terecht in het
personeelsrestaurant.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Na een succesvolle test met take away en aangepast aanbod omwille van de
COVID-19-veiligheidsmaatregelen, werd een enquête verspreid onder het personeel om te
peilen naar hun voorkeuren. 234 personeelsleden vulden deze enquête in. Omwille van de
veiligheidsmaatregelen moesten sommige wijzigingen nog even on hold geplaatst worden,
toch kon wel al teruggekeerd worden naar een dagelijks wisselende menu in plaats van het
aanbod van 2 weekmenu's.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

153.841,20

213.000,00

67.544,23

70.000,00

288.000,00
140.000,00

-86.296,97

-143.000,00

-148.000,00

9.233,00

9.235,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-9.233,00

-9.235,00

-7.000,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: AC000416
Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Provincie heeft voor het personeel een sportaanbod en organiseert iedere 2 jaar een
sportdag.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er werden omwille van de COVID-19-restricties een tiental sportmomenten voor
beperkte groepen op verschillende locaties georganiseerd in 2021 i.p.v. de normale, grote
gezamenlijke sportdag.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.934,68

55.030,00

2.264,00

12.000,00

55.030,00
12.000,00

-23.670,68

-43.030,00

-43.030,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000417
Ondersteunen evenementen personeel
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Jaarlijks worden evenementen georganiseerd specifiek voor het personeel: personeelsfeest,
kosten nieuwjaarsreceptie, viering oprustgestelde personeelsleden, mijlpalenviering, Goede
Doelenacties,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Van de geplande personeelsevents kon, ondanks COVID-19, het driejaarlijks
personeelsfeest wél doorgaan: het werd een personeelsavond in september, tijdens
‘Agrotopia, een festival van de Toekomst’, met een show van Lieven Scheire en een
uitgebreide receptie. De nieuwjaarsreceptie voor alle personeelsleden van de Provincie krijgt
jaarlijks bijzonder veel aandacht. In 2021 werd, de ambitie hoog gehouden met een TV-show
‘Op een nieuw begin’ waarin de leden van de deputatie, maar ook heel wat personeelsleden in
woord en beeld aan bod kwamen. In december werd een nieuwe nieuwjaarsuitzending,
‘Bestemming 2022’, opgenomen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

149.916,19

153.750,00

2.730,38

5.000,00

157.500,00
15.000,00

-147.185,81

-148.750,00

-142.500,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000418
Efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Voor de efficiënte werking van de dienst Personeel & HRM worden specifieke
softwaretoepassingen gebruikt.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De ondersteuning van de specifieke personeelssoftware (Colibri) verloopt
volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

220.098,18

235.000,00

0,00

0,00

235.000,00
0,00

-220.098,18

-235.000,00

-235.000,00

136.785,72

137.775,00

137.775,00

0,00

0,00

0,00

-136.785,72

-137.775,00

-137.775,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: AC000419
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Accommodatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Accommodatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Accommodatie, en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.397.701,25

3.484.012,02

0,00

0,00

3.607.299,24
0,00

-3.397.701,25

-3.484.012,02

-3.607.299,24

Investeringen
Financiering

Actie: AC000420
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Communicatie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Communicatie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Communicatie, en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.580.239,18

1.597.503,12

0,00

0,00

1.555.396,03
0,00

-1.580.239,18

-1.597.503,12

-1.555.396,03

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000421
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst COOP
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst COOP.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst COOP, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.077.665,89

1.102.848,79

0,00

0,00

1.090.903,12
0,00

-1.077.665,89

-1.102.848,79

-1.090.903,12

Investeringen
Financiering

Actie: AC000422
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst EEIS
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst EEIS.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst EEIS, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.292.004,90

4.318.354,42

0,00

0,00

4.616.933,38
0,00

-4.292.004,90

-4.318.354,42

-4.616.933,38

Investeringen
Financiering

Actie: AC000423
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Erfgoed
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Erfgoed.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Erfgoed, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

394.868,12

405.667,13

0,00

0,00

467.165,00
0,00

-394.868,12

-405.667,13

-467.165,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000424
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Financiën
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Financiën.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Financiën, en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

985.209,15

1.029.322,38

0,00

0,00

900.244,54
0,00

-985.209,15

-1.029.322,38

-900.244,54

Investeringen
Financiering

Actie: AC000425
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Gebouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Gebouwen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Gebouwen, en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.217.955,28

1.243.994,73

0,00

0,00

1.149.531,55
0,00

-1.217.955,28

-1.243.994,73

-1.149.531,55

Investeringen
Financiering

Actie: AC000426
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Griffie & Fiscaliteit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Griffie &
Fiscaliteit.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Griffie & Fiscaliteit, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.927.620,93

3.963.304,45

0,00

0,00

3.827.704,60
0,00

-3.927.620,93

-3.963.304,45

-3.827.704,60

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000427
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Groendienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Groendienst.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Groendienst, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.094.783,61

4.127.002,79

0,00

0,00

4.067.459,70
0,00

-4.094.783,61

-4.127.002,79

-4.067.459,70

Investeringen
Financiering

Actie: AC000428
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst ICT
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst ICT.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst ICT, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

727.643,90

728.353,97

0,00

0,00

725.556,95
0,00

-727.643,90

-728.353,97

-725.556,95

Investeringen
Financiering

Actie: AC000429
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst MiNaWa
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst MiNaWa.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst MiNaWa, en het opnemen van het
budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.081.658,68

5.059.539,57

0,00

0,00

4.608.041,40
0,00

-5.081.658,68

-5.059.539,57

-4.608.041,40

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000430
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Mobiliteit & Infrastructuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Mobiliteit &
Infrastructuur.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Mobiliteit & Infrastructuur, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.865.182,02

1.918.726,50

0,00

0,00

1.850.872,55
0,00

-1.865.182,02

-1.918.726,50

-1.850.872,55

Investeringen
Financiering

Actie: AC000431
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Personeel & HRM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Personeel &
HRM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Personeel & HRM, en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.152.969,81

1.147.383,40

0,00

0,00

1.163.128,30
0,00

-1.152.969,81

-1.147.383,40

-1.163.128,30

Investeringen
Financiering

Actie: AC000432
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst PTI
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst PTI.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor PTI en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

752.657,54

768.276,81

0,00

0,00

820.126,49
0,00

-752.657,54

-768.276,81

-820.126,49

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000433
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Ruimtelijke planning
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Ruimtelijke
Planning.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Ruimtelijke Planning en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.337.864,70

1.366.113,17

0,00

0,00

1.241.116,75
0,00

-1.337.864,70

-1.366.113,17

-1.241.116,75

Investeringen
Financiering

Actie: AC000434
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Strategie & Ontwikkeling
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Strategie &
Ontwikkeling.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Strategie & Ontwikkeling en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.331.578,47

2.356.565,66

0,00

0,00

2.713.088,56
0,00

-2.331.578,47

-2.356.565,66

-2.713.088,56

Investeringen
Financiering

Actie: AC000435
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Vergunningen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst
Vergunningen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Vergunningen en het opnemen
van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.130.511,77

2.146.632,20

0,00

0,00

2.059.800,55
0,00

-2.130.511,77

-2.146.632,20

-2.059.800,55

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000436
Verwerken loonkosten provinciepersoneel dienst Waterlopen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor dienst Waterlopen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor dienst Waterlopen en het opnemen van
het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.644.380,14

1.648.267,42

0,00

0,00

1.660.934,04
0,00

-1.644.380,14

-1.648.267,42

-1.660.934,04

Investeringen
Financiering

Actie: AC000437
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Inagro
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor de naar Inagro
gedetacheerde provinciepersoneelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor Inagro en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.906.967,02

1.895.144,53

0,00

0,00

2.038.502,18
0,00

-1.906.967,02

-1.895.144,53

-2.038.502,18

Investeringen
Financiering

Actie: AC000438
Verwerken loonkosten provinciepersoneel VONK
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten voor de naar VONK
gedetacheerde provinciepersoneelsleden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor VONK en het opnemen van het budget
worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

248.720,55

248.669,62

0,00

0,00

311.313,48
0,00

-248.720,55

-248.669,62

-311.313,48

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000439
Garanderen van de vlotte werking van de dienst Personeel & HRM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Naast het dagelijkse samenwerken organiseert elke provinciale dienst op regelmatige
tijdstippen intern overleg om de planning en voortgang van dossiers te bespreken. Voor deze
algemene werking van de dienst worden kleinere personeelsgerelateerde kosten gemaakt
(zoals studiedagen, werkkledij, teambuilding,...).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De jaarlijkse teamdag werd georganiseerd in oktober 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.804,08

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00
0,00

-1.804,08

-2.300,00

-2.300,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000449
Verwerken loonkosten provinciepersoneel Zwin Natuur Park
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen Zwin Natuur Park.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel Zwin Natuur Park
en het opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.155.838,51

1.134.179,14

0,00

0,00

1.073.728,41
0,00

-1.155.838,51

-1.134.179,14

-1.073.728,41

Investeringen
Financiering

Actie: AC000450
Verwerken loonkosten provinciepersoneel MOWA
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel van apb
Monumentenwacht West-Vlaanderen en het opnemen van het budget worden uitgevoerd
volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

56.719,29

56.684,92

0,00

0,00

55.892,15
0,00

-56.719,29

-56.684,92

-55.892,15

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000451
Verwerken loonkosten provinciepersoneel POM
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De dienst Personeel & HRM beheert de budgetten voor de loonkosten van het
provinciepersoneel werkzaam binnen de POM.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het verwerken van de loonkosten voor het provinciepersoneel POM en het
opnemen van het budget worden uitgevoerd volgens de planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

177.886,90

177.915,95

0,00

0,00

186.453,16
0,00

-177.886,90

-177.915,95

-186.453,16

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000053
6.13 Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van de sociale dienst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

We bieden legale en extra-legale voordelen en initiatieven aan via de Sociale Dienst van het
provinciebestuur West-Vlaanderen.
Indicator: Minimum aantal leden van de Sociale Dienst - Streefwaarden: 3.000 (in 2021), 3.000 (in
2022), 3.000 (in 2023), 3.000 (in 2024), en 3.000 (in 2025).

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerde waarde: 3233
In 2021 waren er 3233 leden bij de Sociale Dienst, waarvan 861 senioren.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

552.629,34

636.196,00

373.575,00

426.000,00

636.196,00
426.000,00

-179.054,34

-210.196,00

-210.196,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

760,00

1.500,00

1.500,00

760,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

-2.500,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Actie: AC000440
Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden en familieleden kunnen lid worden van de
Sociale dienst van de Provincie.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden en familieleden kunnen lid
worden van de Sociale dienst van de Provincie. Deze taken worden uitgevoerd en het budget
wordt benut volgens de voorziene planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

50.272,00

53.000,00

53.000,00

50.272,00

53.000,00

53.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000441
Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke ongevallen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Via de Sociale dienst kunnen familieleden van het provinciepersoneel aansluiten op de
hospitalisatieverzekering.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Via de Sociale dienst kunnen familieleden van het provinciepersoneel aansluiten
op de hospitalisatieverzekering. Deze taken worden uitgevoerd en het budget wordt benut
volgens de voorziene planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

525.917,54

543.180,00

332.823,00

323.000,00

523.180,00
323.000,00

-193.094,54

-220.180,00

-200.180,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000442
Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Sociale dienst biedt haar leden, naast de georganiseerde activiteiten, ook andere
voordelen, zoals renteloze leningen, occasionele verkoop van PC's, bepaalde premies,…

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: De Sociale dienst biedt haar leden, naast de georganiseerde activiteiten, ook
andere voordelen, zoals renteloze leningen, occasionele verkoop van PC's, bepaalde
premies,… Deze taken worden uitgevoerd en het budget wordt benut volgens de voorziene
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.777,20

17.800,00

0,00

0,00

27.800,00
0,00

-8.777,20

-17.800,00

-27.800,00

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

0,00

0,00

760,00

1.500,00

1.500,00

760,00

1.500,00

1.500,00

Uitgaven
Ontvangsten

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-2.500,00

-2.500,00

Financiering

Actie: AC000443
Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

De Sociale dienst organiseert jaarlijkse meerdere activiteiten voor haar leden.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Er kon slechts een beperkt aantal activiteiten worden georganiseerd binnen de
COVID-19-restricties. Dit zorgde voor een lagere besteding in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

17.934,60

71.257,00

-9.520,00

50.000,00

81.257,00
50.000,00

-27.454,60

-21.257,00

-31.257,00

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: AC000444
Verzekeren van de operationele werking Sociale dienst Provincie (SDP)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting:

Er is een onderhoudscontract voor de Basix software.

Toelichting evaluatie:

Gerealiseerd: Het onderhoudscontract voor de Basix-software wordt uitgevoerd volgens de
voorziene planning.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00

3.959,00

0,00

0,00

3.959,00
0,00

0,00

-3.959,00

-3.959,00

Investeringen
Financiering
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 104633
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 50125
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