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departement Interne Organisatie 
Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft WMD - GPP 2014-2019 

evaluatie van het GPP 2014-2019 (WMD-actieplannen) 

bevoegde gedeputeerde Riet Gillis 

Mevrouwen en mijne Heren, 

Het WMD-beleid en het globaal preventieplan GPP 2014-2019, goedgekeurd 

door de provincieraad in zitting van 18 december 2013, kregen uitvoering via 

de jaarlijkse WMD-actieplannen.  

De jaarlijkse WMD-actieplannen bevatten alle initiatieven inzake WMD, die 

door de verschillende provinciale diensten en instellingen worden genomen; 

uiteraard beperkt tot de interne werking. Naast specifieke acties/taakstellingen 

zijn er ook jaarlijks terugkomende initiatieven (recurrent beleid). Via de 

actieplannen wordt aangetoond wat het provinciebestuur effectief doet m.b.t. 

het welzijn van zijn werknemers, de zorg voor het leefmilieu en duurzaamheid. 

Onderstaande de rapportering hierover. Alle rapporten zijn toegevoegd aan dit 

verslag. 

WMD-JAP 2019.  

In de loop van 2019 werden 2 bijkomende taakstellingen opgenomen in het 
JAP 2019. Het betreft acties met een beperkte (budgettaire) impact en/of 
waarvoor de financiële middelen reeds voorzien waren in het budget. Zie 
onderstaande rapport. 

- GPP 2014-2019_1_JAP 2019_toegevoegde taakstellingen  

GPP 2014-2019 

Tijdens het werkjaar 2019 werden 159 taakstellingen afgewerkt. Zie 
onderstaand rapport. Dit brengt het totaal aantal afgewerkte taakstellingen 
binnen het GPP 2014-2019 op 709. 

- . GPP 2014-2019_2_taakstellingen afgewerkt in het voorbije werkjaar 

In de loop van het GPP werden in totaal 835 taakstellingen opgenomen in de 
verschillende jaarlijkse actieplannen, waarvan er 709 werden gerealiseerd. De 
realisatiegraad bedraagt 85 %.  
76 niet gerealiseerde taakstellingen (9,1 %) worden overgedragen naar het 
GPP 2020-2025. Zij dienen gerealiseerd te worden binnen één van de zes 
actieplannen. 
Onderstaand het overzicht van het aantal taakstellingen binnen het GPP 2020-
2025 volgens status : 
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GPP 2014-2019 afgewerkt afgelast over-
gedragen 

totaal RG (%) 

provincie 109 6 5 120 91% 
administratie 205 20 24 249 82% 
onderwijs 395 24 47 466 85% 
totaal 709 50 76 835 85% 

RG = realisatiegraad afgewerkte acties 

Onderstaande rapporten geven een overzicht van de taakstellingen die werden 

afgewerkt, overgedragen of afgelast. 

- GPP 2014-2019_3_afgewerkte taakstellingen 

- GPP 2014-2019_4_afgelaste taakstellingen 

- GPP 2014-2019_5_overgedragen taakstellingen naar GPP 2020-2025 

Het GPP 2014-2019 bevatte 10 doelstellingen. In onderstaand rapport wordt 

een overzicht gegeven van het aantal gerealiseerde taakstellingen per 

doelstelling en de daarvoor benodigde budgetten. Uitgaven zijn meestal 

volledig toe te wijzen aan het te bereiken doel en dus ook de realisatie van de 

taakstellingen. Bij sommige is dit niet geval; daarom enige duiding aan de hand 

van enkele voorbeelden. In bepaalde situaties kan er een win-win zijn. Het 

vernieuwen van raamschrijnwerk van een gebouw (Molencentrum) omwille van 

de noodzaak, waarbij er gekozen wordt om kwalitatief energetisch schrijnwerk 

te nemen is ingeschreven onder de doelstelling ‘energiezorg’ omdat er ook een 

positief energetisch effect is. Het verbeteren van de werkplekken/werkom-

standigheden en de sociale voorzieningen voor personeel waarbij gekozen 

wordt voor het optrekken van een nieuwbouw (loodsen Het Leen/Puyenbroeck, 

bosinfocentrum). Wanneer het mogelijk was, werd door de betrokken dienst de 

meerkost berekend, bv het optrekken van een passief schoolgebouw (De 

Zeppelin). Globaal kan er gesteld worden dat door het provinciebestuur fors 

geïnvesteerd werd in het verbeteren van het welzijn van de werknemers en de 

milieuconformiteit.  

- GPP 2014-2019_6_statistiek taakstellingen_aantal_budget 

De werkfiches (detail uitvoering per actie/taakstelling) zijn niet toegevoegd 

maar zijn beschikbaar bij de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk.  

De provincieraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de extra 

taakstellingen toegevoegd aan het WMD_JAP 2019 in de loop van het voorbije 

werkjaar en de evaluatie van de voorbije WMD-actieplannen binnen het GPP 

2014-2019 aan de hand van bijgevoegde rapporten. Er wordt geen 

detailbespreking gegeven omdat er te veel taakstellingen zijn en omdat ze ook 

zeer divers van aard zijn.  

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Riet Gillis 
 


