
Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 16 OKTOBER 2019 

In toepassing van de artikelen 33, 176 en 177 van het provinciedecreet. 

Opening van de zitting: 14.05 uur 

Aanwezigen:  
Voorzitter: Phaedra Van Keymolen  

Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Annemie Charlier, 
Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Lut De Jaeger, 
Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Greet De Troyer, Elisabet Dooms, Olaf Evrard, 
Riet Gillis, Leentje Grillaert, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, 
Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, 
Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, 
Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, 
Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels  

Waarnemend Gouverneur: Didier Detollenaere 
Provinciegriffier: Albert De Smet 

OPENBARE ZITTING 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM DE 
PUNTEN 1 EN 33 GEZAMENLIJK TE BEHANDELEN. DE INITIATIEFNEMER EN DE 
RAAD STEMMEN DAARMEE IN. 

PUNT 1. 
VZW PEVA EROV 
EVALUATIE VERZELFSTANDIGING: 
- KENNISNEMING VAN HET EVALUATIEVERSLAG 
- GOEDKEURING BEHOUD VERZELFSTANDIGING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1904391 van 19 september 2019 

PUNT 33. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
DIRECTIE ECONOMIE, EROV, POM EN EFFICIËNTE BELEIDSVOERING? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : Kristof Windels, Kenneth Taylor 

De gedeputeerden Moens en Grillaert beantwoorden de vraag. 

PUNT 1 - STEMMING 

- kennisneming van het evaluatieverslag 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 
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- goedkeuring behoud verzelfstandiging 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 33 
Aantal ja-stemmen : 25 
Aantal nee-stemmen : 8 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de 
artikelen 219-224 en 238-240bis; 
 
De Wet van 27 juni 1921 houdende de verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals 
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de latere wetswijzigingen; 

Het Provincieraadsbesluit van 18 december 2013, waarbij de Provincieraad 
instemde met de omvorming van de vzw Economische Raad voor Oost-
Vlaanderen (EROV) tot het Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap (PEVA) 
in privaatrechtelijke vorm EROV, en met de goedkeuring van de statuten.  

De statuten van het PEVA in privaatrechtelijke vorm EROV, inzonderheid artikel 3. 

2.   Motivering 

Conform bovenstaande bepalingen dient de tekst van het evaluatieverslag van de 
verzelfstandiging ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de Provincieraad. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De Provincieraad neemt kennis van het evaluatieverslag van de verzelfstandiging 
van PEVA EROV vzw.  

Artikel 2 

De Provincieraad gaat akkoord met het behoud van de verzelfstandiging. 

PUNT 2. 
MONDIALE SOLIDARITEIT 
VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT M.B.T. DE SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN IN 
LANDEN IN ONTWIKKELING MET DRAAGVLAK IN OOST-VLAANDEREN EN OPHEFFING VAN 
HET REGLEMENT VAN 06 SEPTEMBER 2017, ONMIDDELLIJKE INWERKINGTREDING MET 
AFWIJKING  

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903806 van 03 oktober 2019 
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Tussenkomsten : Bart Blommaert, Olaf Evrard, Greet De Troyer, 
gedeputeerde Moens 

Olaf Evrard geeft voor dit punt en het daaropvolgende punt 3 een stemverklaring 
namens zijn fractie. 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 29 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 5 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  

Artikel 107, 2de en 3de lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. 

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.  

Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning 
en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 
subsidies.  

Het Provincieraadsbesluit van 06 september 2017. 

Bestuursakkoord Oost-Vlaanderen 2019-2024. 

Het stakeholdersoverleg van 3 juni 2019 georganiseerd door de dienst Mondiale 
Solidariteit. 

Voorbereiding meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 2020-2025. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 
 
Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad de 
provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking 
hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het 
inwendige bestuur van de Provincie.  
 
Voorliggend subsidiereglement is een reglement dat betrekking heeft op het beleid 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit reglement wil met name bijdragen aan de 
realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd en de mondiale 
solidariteit in Oost-Vlaanderen bevorderen. 
 
Het bestuursakkoord 2019-2024 van de Provincie Oost-Vlaanderen omvat opnieuw 
een duidelijk engagement voor solidariteit met landen in ontwikkeling.  
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Het reglement voor subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling (DAC) met 
draagvlak in Oost-Vlaanderen is één van de instrumenten om hieraan te werken. 
 
In het reglement van 06 september 2017 met betrekking tot de subsidiëring van 
projecten in het Zuiden met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen komen niet-
gouvernementele organisaties en gemeenten, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en provincies niet in aanmerking voor subsidie. In het 
bestuursakkoord wordt de beleidskeuze gemaakt om ook ngo’s en lokale besturen, 
actief in landen in ontwikkeling, te ondersteunen. 
 

(1) Daarom is het in eerste instantie aangewezen het reglement van 06 
september 2017 te herzien. 

 
(2) Bovendien zijn een aantal termen en feitelijke gegevens verouderd en 

dienen zij aangepast te worden. 
 

(3) Door een kwaliteitscriterium aan het reglement van 06 september 2017 toe 
te voegen, m.b.t. samenwerking met organisaties van mensen die zich 
vanuit hun migratieachtergrond in Oost-Vlaanderen verenigen, kan de 
samenwerking gestimuleerd worden, de kwaliteit van de projecten in het 
Zuiden verbeteren, én het draagvlak voor internationale solidariteit in Oost-
Vlaanderen worden verhoogd. 

 
(4) Via de samenwerking met het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit 

kan er ingezet worden op een sterkere ontsluiting van de educatieve 
materialen die door de gesubsidieerde organisaties worden ontwikkeld in 
het kader van het project. Momenteel wordt er niet verwacht van de 
organisaties dat zij hiervoor samenwerken met het documentatiecentrum 
Mondiale Solidariteit. 

 
Voorstel 
 
Op basis van bovengenoemde vaststellingen wordt voorgesteld het reglement van 
06 september 2017 met betrekking tot de subsidiëring van projecten in het Zuiden 
met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen op te heffen en het te vervangen 
door een aangepast reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in 
landen in ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen.  

3.   Besluit 
 
Het reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in 
ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen wordt 
vastgesteld als volgt: 
 
Artikel 1 – Definities  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 
1° landen in ontwikkeling: de landen die opgenomen zijn op de lijst van 
ontvangende landen, opgenomen als bijlage bij de Richtlijn van het Development 
Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangaande rapportering over ODA 
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(officiële ontwikkelingssamenwerking). Deze landen worden ook “DAC-landen” 
genoemd;  
 
2° project: een afgebakend geheel van activiteiten, beperkt in de tijd;  
 
3° samenwerkingspartners: de verschillende actoren in de landen in ontwikkeling 
waarmee de aanvrager van de subsidie samenwerkt om het voorgestelde project 
te realiseren. Samenwerkingspartners in landen in ontwikkeling kunnen onder 
andere zijn: niet-gouvernementele organisaties, vakbonden, private instellingen en 
lokale en regionale besturen;  
 
4° aanvraagjaar: het kalenderjaar waarin de aanvraag van de subsidie wordt 
ingediend;  
 
5° vorig kalenderjaar: het kalenderjaar voorafgaand aan het aanvraagjaar;  
 
6° uitvoeringsjaar: het kalenderjaar waarin het project wordt uitgevoerd. Dit is het 
kalenderjaar volgend op het aanvraagjaar;  
 
7° Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development 
Goals): een reeks doelstellingen aangenomen door de algemene vergadering van 
de VN als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. In de 
periode van 2015 tot 2030 vormen de 17 SDGs, gekoppeld aan 169 targets, een 
actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de 
koers richting duurzaamheid te plaatsen. De doelen zijn één en ondeelbaar en 
reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het 
sociale en het ecologische aspect. 
 
8° feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van 2 of meer 
natuurlijke personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog 
op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van 
enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse 
controle uitoefenen op de werking van de vereniging;  
 
9° organisatie: elke rechtspersoon of feitelijke vereniging, in België of in de landen 
in ontwikkeling, die geen aanvrager van de subsidie is.  
 
Artikel 2 – Voorwerp  
 
Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde raming in het meerjarenplan van 
de Provincie Oost-Vlaanderen en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement, kan de deputatie subsidies toekennen voor projecten in landen in 
ontwikkeling die mee worden gedragen door rechtspersonen, feitelijke 
verenigingen of lokale besturen in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit reglement 
kadert binnen de beleidsdoelstelling van de directie Economie, dienst Economie, 
Europese & Internationale samenwerking rond het realiseren van mondiale 
solidariteit en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 
2030 en de SDG’s, en is complementair aan het reglement van de Provincie Oost-
Vlaanderen voor de regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking. Beide reglementen 
zijn gericht op directe lotsverbetering en maatschappelijke emancipatie van de 
betrokken doelgroepen en willen bijdragen tot de verbreding van het draagvlak 
voor internationale solidariteit en directe verbondenheid met de landen in 
ontwikkeling.  
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Artikel 3 – Aanvraagcriteria  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende cumulatieve 
criteria zijn voldaan:  
 
1° indien de aanvrager van de subsidie een rechtspersoon is, moet zijn zetel zich 
bevinden op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;  
 
2° indien de aanvrager van de subsidie een feitelijke vereniging is, moeten 
minstens twee natuurlijke personen met woonplaats in de provincie Oost-
Vlaanderen de aanvraag ondertekenen. Zij moeten een attest van de bank 
voorleggen waaruit het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging blijkt;  
 
3° indien de aanvrager een Oost-Vlaams lokaal bestuur of intergemeentelijke 
samenwerking is, moeten zij respectievelijk het gemeenteraadsbesluit of de 
gemeenteraadsbesluiten, waarin de ondersteuning aan het project wordt 
goedgekeurd, voorleggen; 
 
4° het project wordt uitgevoerd in een DAC-land; 
 
5° de aanvrager van de subsidie moet een rechtstreekse band hebben met de 
samenwerkingspartner(s) en moet het gesubsidieerde project zelf opvolgen. Dit 
wordt bewezen door schriftelijke bewijsstukken waaruit zijn rechtstreekse 
communicatie en betrokkenheid met de samenwerkingspartner(s) blijkt.  
 
Artikel 4 – Aanvraagprocedure  
 
De aanvraag van de subsidie moet voor 15 november van het aanvraagjaar, via 
het daartoe bestemde aanvraagformulier, digitaal worden ingediend bij de 
Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen via noord-zuid@oost-vlaanderen.be. 
De datum van ontvangst van de email geldt als bewijs van de datum van indiening.  
 
Per aanvrager van de subsidie kan er slechts 1 aanvraag per aanvraagjaar worden 
ingediend.  
 
Het dossier van de aanvraag moet steeds in het Nederlands worden opgesteld, 
waarbij de bedragen steeds in euro moeten worden vermeld. Dit dossier moet 
minstens volgende stukken bevatten:  
 
1° een volledig ingevuld aanvraagformulier;  
 
2° indien de aanvrager van de subsidie een feitelijke vereniging is: de namen, 
adressen en functies van de 2 natuurlijke personen die de aanvraag ondertekenen 
en een attest van de bank waaruit het bankrekeningnummer van de feitelijke 
vereniging blijkt;  
 
3° een bewijsstuk van de rechtstreekse communicatie tussen de aanvrager van de 
subsidie en de samenwerkingspartner(s). 
 
Uiterlijk tegen 31 december wordt de aanvrager van de subsidie schriftelijk 
meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. Indien het dossier niet volledig is, 
moet de aanvrager van de subsidie binnen de 10 werkdagen alle bijkomende 

mailto:noord-zuid@oost-vlaanderen.be
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informatie verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen. Indien de aanvrager 
van de subsidie geen tijdig en passend gevolg geeft aan dit verzoek, wijst de 
deputatie de aanvraag af als onontvankelijk.  
 
De aanvraag geldt voor 1 kalenderjaar. Op basis van een jaarlijkse aanvraag en 
een positieve jaarlijkse evaluatie kan het project in totaal 3 kalenderjaren worden 
gesubsidieerd.  
 
Artikel 5 – Subsidiecriteria  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanvraag minimaal 
beantwoorden aan volgende criteria:  
 
§1. Criteria voor het project in het land in ontwikkeling:  
 
1° inbedding in de lokale context, geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie:  
- de samenwerkingspartner stemt af met andere organisaties in dezelfde streek of 
is gelinkt aan andere organisaties die rond hetzelfde thema werken;  
- vanuit het project is er overleg en/of samenwerking met de (lokale) overheid. 
Naar gelang van de lokale situatie kan dit gaan van informeren tot deelnemen aan 
lokale ontwikkelingsplannen;  
 
2° versterking van de samenwerkingspartner:  
- ownership: de samenwerkingspartner heeft van in het begin de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de opvolging van het project. De 
samenwerkingspartner draagt zelf het project, stuurt het en beheert het;  
- organisatie- en capaciteitsversterking: de samenwerking zet in op het versterken 
van de samenwerkingspartner, zodat deze zijn eigen analyses maakt, 
doelstellingen formuleert en projecten beheert en uitvoert, en als organisatie een 
actieve rol speelt in de civiele samenleving. De aanpak is procesmatig om 
stapsgewijs en op lange termijn verandering te bewerkstelligen;  
- financiële verzelfstandiging: het project zet in op duurzame financiering van de 
samenwerkingspartner, onder andere door diversificatie van de inkomsten, 
bijdragen van de doelgroep, commerciële activiteiten, subsidies van de lokale 
overheid,…; 
 
3° het project draagt bij tot duurzame ontwikkeling:  
- sociale dimensie (People): gelijke kansen voor iedereen op het vlak van waardig 
inkomen, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, participatief werken, rekening 
houden met de wensen en de mogelijkheden van de mensen, met speciale 
aandacht voor de rol van de jeugd, vrouwen en inheemse volkeren;  
- ecologische dimensie (Planet): duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en 
het zo beperkt mogelijk houden van de impact hiervan op het milieu;  
- welvaart (Prosperity): inclusieve en duurzame economische ontwikkeling, 
rechtvaardigere verdeling, behoeftebevrediging (beantwoorden aan lokale noden), 
creëren van lokaal ondernemerschap, maximale aankoop van eerlijke en lokale 
producten;  
- vrede (Peace): bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving en 
bijdragen tot goed bestuur;  
- partnerschap (Partnership): samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, 
dialoog en respect, de doelgroep ondersteunen om zijn rechten te doen gelden en 
gehoord te worden;  
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4° participatie van de doelgroep: de mensen met wie er gewerkt wordt, hebben 
inspraak in de planning en de uitvoering van het project. De graad van participatie 
kan verschillen van gehoord worden tot regelmatig geconsulteerd worden naar 
betrokken worden in de analyse, planning en uitvoering van het project;  
 
5° ervaringsuitwisseling en samenwerking: gezamenlijk leren en 
ervaringsuitwisseling, zowel met organisaties in België als tussen organisaties in 
de landen in ontwikkeling onderling.  
 
§2. Criteria voor het draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen:  
 
1° de aanvrager van de subsidie heeft een actieve werking ter verbreding van het 
draagvlak voor internationale solidariteit in de provincie Oost-Vlaanderen en 
organiseert activiteiten gericht naar het brede publiek, waarbij hij dit  project, en de 
ondersteuning door de Provincie Oost-Vlaanderen, onder de aandacht brengt;  
 
2° het project wordt gedragen door :  
- een steun- of solidariteitsgroep van vrijwilligers die het project uitdragen in de 
provincie Oost-Vlaanderen;  
- en/of organisaties zoals scholen, ziekenhuizen, gemeenten of andere 
organisaties in de provincie Oost-Vlaanderen die mee activiteiten ontwikkelen om 
het project te ondersteunen;  
 
3° de aanvrager van de subsidie werkt samen met andere organisaties in de 
provincie Oost-Vlaanderen en is ingebed in het bredere veld van de mondiale 
solidariteitsorganisaties en de gemeentelijke raden voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) in de provincie Oost-Vlaanderen;  
 
4° De aanvrager zoekt actief naar samenwerking met organisaties van mensen die 
zich vanuit hun migratieachtergrond in Oost-Vlaanderen verenigen; 
 
5° de aanvrager van de subsidie neemt deel aan of verleent zijn medewerking aan 
het organiseren van vormingsmomenten en activiteiten met het oog op 
ervaringsuitwisseling.  
 
Artikel 6 – Beslissingsprocedure  
 
De aanvragen van de subsidie worden op voorhand onderzocht door de directie 
Economie, dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking en getoetst 
aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5.  
 
Vervolgens legt deze directie een gemotiveerd voorstel voor aan de deputatie, 
waarbij de aanvragen worden ingedeeld in 4 categorieën (A,B,C,D), afhankelijk 
van de mate waarin zij voldoen aan de subsidiecriteria:  
 
1° categorie A: aanvragen die in belangrijke mate beantwoorden aan de 
subsidiecriteria;  
2° categorie B: aanvragen die in voldoende mate beantwoorden aan de 
subsidiecriteria;  
3° categorie C: aanvragen die minimaal beantwoorden aan de subsidiecriteria;  
4° categorie D: aanvragen die onvoldoende beantwoorden aan de subsidiecriteria. 
Deze aanvragen komen bijgevolg niet in aanmerking voor een subsidie.  
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Voor 1 april van het uitvoeringsjaar beslist de deputatie over de aanvragen van de 
subsidie op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5.  
 
 
Artikel 7 – Bedrag van de subsidie  
 
De deputatie kent aan de aanvrager een subsidie toe, met dien verstande dat:  
1° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie A maximum 7.000 EUR 
bedraagt;  
2° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie B maximum 5.000 EUR 
bedraagt;  
3° het bedrag van de subsidie voor projecten in categorie C maximum 3.000 EUR 
bedraagt.  
 
De deputatie bepaalt het exacte bedrag van de subsidie. Indien het beschikbare 
krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het 
aantal ingediende aanvragen.  
 
Artikel 8 – Modaliteiten van uitbetaling  
 
De subsidie wordt als volgt uitbetaald:  
 
1° voor nieuwe projecten wordt de subsidie in 1 maal uitbetaald na de beslissing 
van de deputatie zoals omschreven in artikel 6, laatste lid;  
 
2° voor verlengde projecten wordt de subsidie in 2 schijven uitbetaald:  
- de 1ste schijf van 50% wordt uitbetaald na de beslissing van de deputatie zoals 
omschreven in artikel 6, laatste lid;  
- de 2de schijf van 50% wordt uitbetaald na de indiening en de controle van de 
verantwoordingsstukken van het vorig kalenderjaar zoals omschreven in artikel 11.  
 
De subsidie wordt steeds gestort op de bankrekening van de aanvrager van de 
subsidie.  
 
Artikel 9 – Aanwending van de subsidie  
 
De subsidie is enkel bestemd voor de kosten van het project in de landen in 
ontwikkeling.  
 
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie: 
 
1° reis- en andere kosten van de aanvrager van de subsidie en lonen van 
buitenlandse coöperanten;  
 
2° kosten voor het optrekken van nieuwe gebouwen komen niet in aanmerking 
voor subsidie, behalve indien deze gebouwen, die reeds eerder door de Provincie 
Oost-Vlaanderen werden gesubsidieerd, ten gevolge van een natuurramp moeten 
worden heropgebouwd.  
 
Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie: 
1° kosten voor renovatie- en herstelwerken en beperkte uitbreidingswerken komen 
in aanmerking voor maximum 50% van het bedrag van de subsidie;  
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2° water- en sanitaire voorzieningen, andere nutsvoorzieningen en 
landbouwinfrastructuur.  
 
In totaal mag maximum 80% van de totale kost van het project via deze subsidie 
worden gesubsidieerd.  
 
Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd met 
een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige 
subsidie van een andere overheid, op voorwaarde dat dezelfde kosten geen twee 
maal gesubsidieerd worden.  
 
Artikel 10 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie  
 
De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe:  
 
1° de administratie te voeren volgens de daartoe bestemde formulieren;  
 
2° een eventuele wijziging van de aanvangs- en einddatum van het project mee te 
delen;  
 
3° de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en het logo van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, met vermelding “Oost-Vlaanderen, een solidaire 
provincie”, op herkenbare wijze te vermelden en aan te brengen op alle 
communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project;  
 
4° mee te werken aan publieksactiviteiten van de Provincie Oost-Vlaanderen met 
betrekking tot draagvlakverbreding rond mondiale solidariteit en waar mogelijk de 
Provincie Oost-Vlaanderen te informeren over activiteiten met betrekking tot het 
project;  
 
5° bij ontwikkeling van educatieve materialen het documentatiecentrum Mondiale 
Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen te betrekken. Materialen ontwikkeld 
voor het brede publiek ter beschikking te stellen in samenwerking met het 
documentatiecentrum Mondiale Solidariteit. 
 
Artikel 11 – Controle en sancties  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies 
te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en 
de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van 
het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en een opsomming van de 
stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden 
ingediend ter verantwoording van de subsidie.  
 
De aanvrager van de subsidie moet bovendien de nodige verantwoordingsfiches in 
het Nederlands en met de bedragen in euro digitaal indienen, met dien verstande 
dat:  
 
1° aflopende projecten moeten financieel en inhoudelijk worden verantwoord vóór 
31 augustus van het kalenderjaar, volgend op het uitvoeringsjaar;  
 
2° verlengde projecten moeten als volgt worden verantwoord:  
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- inhoudelijk met stand van zaken vóór 15 november van het uitvoeringsjaar 
- financieel vóór 1 maart van het kalenderjaar, volgend op het uitvoeringsjaar; 
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct 
werd nageleefd, kan de deputatie, onverminderd de 2 vorige leden, de toegekende 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot 
uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Artikel 12 – Betwistingen  
 
De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement.  
 
Artikel 13 – Slotbepalingen 
 
Het Reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in het 
Zuiden met draagvlak in de provincie Oost-Vlaanderen van 06 september 2017 
wordt opgeheven. 
 
Dit reglement treedt in werking op 16 oktober 2019. 
 
Voor het aanvraagjaar 2019 wordt een afwijking opgenomen van de onder artikel 4 
vermelde aanvraagprocedure met betrekking tot: 

- de indieningsdatum voor het aanvraagformulier: aanvragen voor uitvoering 
in 2020 kunnen ingediend worden tot en met 15 december 2019. 

- uiterlijk tegen 15 januari 2020 wordt de aanvrager van de subsidie 
schriftelijk meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. 

PUNT 3. 
MONDIALE SOLIDARITEIT 
VASTSTELLING VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET 
LOKAAL MONDIAAL BELEID EN OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN 06 SEPTEMBER 
2017 VOOR DE ONDERSTEUNING VAN LOKALE EN BOVENLOKALE ACTIVITEITEN ROND 
WERELDBURGERSCHAP, ONMIDDELLIJKE INWERKINGTREDING MET AFWIJKING  

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1904294 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Olaf Ervrard gaf bij de behandeling van punt 2 voor dit punt een stemverklaring 
namens zijn fractie. 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 29 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 5 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 107, 2de en 3de lid van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van sommige toelagen.  

Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de 
toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met 
provinciale subsidies.  

Het Provincieraadsbesluit van 14 oktober 2010, zoals gewijzigd door de 
Provincieraadsbesluiten van 18 december 2013, 1 januari 2014 en 14 december 
2016. 

Bestuursakkoord 2019-2024 van de Provincie Oost-Vlaanderen 

Het stakeholdersoverleg van 3 juni 2019 georganiseerd door de dienst 
Mondiale Solidariteit. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad 
de provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking 
hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het 
inwendige bestuur van de provincie. 

Voorliggend subsidiereglement is een reglement dat betrekking heeft op 
het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit reglement wil met name het 
lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaanderen ondersteunen. 

Het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024 van de Provincie Oost-Vlaanderen 
geeft duidelijk aan dat de verdere ondersteuning van lokale besturen belangrijk is 
om hun mondiaal beleid verder uit te bouwen. 

Met een sterk lokaal mondiaal beleid kunnen steden en gemeenten een 
belangrijke bijdrage leveren aan internationale rechtvaardigheid en duurzame 
ontwikkeling. Dat doen ze door mondiale beleidskeuzes te maken, mondiaal 
burgerschap te stimuleren en mondiale samenwerkingen op te zetten.  

Het reglement met de huidige doelstelling kan een bijdrage leveren aan dit 
lokaal mondiaal beleid. 

In de praktijk stellen we volgende problemen vast: 
 

Lokale besturen zijn niet of nauwelijks betrokken. 
Door aanpassing van de aanvraagcriteria kan deze betrokkenheid verhoogd 
worden.  
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 Momenteel voorziet het reglement 2 indiendata. Dit impliceert een zwaar 
administratief proces met beperkte meerwaarde. 
 
 De huidige aanvragen zetten onvoldoende aan tot meer mondiale en 
duurzame beleidskeuzes. Door aanpassing van facultatieve criteria kunnen we 
gemeenten op dat vlak stimuleren. 
 
 De laatste jaren ontvingen we steeds meer cultuurgerichte aanvragen.  
Door het niet meer subsidiëren van animatieve workshops en/of activiteiten  zullen 
de meer cultuurgerichte aanvragen niet meer in aanmerking komen.  
 
Via de regionale overlegfora in Oost-Vlaanderen kunnen wij actief steden en 
gemeenten motiveren om gebruik te maken van deze ondersteuning en 
tegelijkertijd ook bewaken dat de inhoud kwaliteitsvol is en aangepast is aan de 
doelgroep(en). 
 
Een duidelijke omschrijving ontbreekt voor de toekenning van subsidies bij 
ontoereikend budget. 
 
Deze vaststellingen werden ook besproken tijdens een ruim stakeholders-overleg 
die de dienst Mondiale Solidariteit (in het kader van de voorbereiding van het 
volgende meerjarenplan) op 03 juni 2019 organiseerde.  

3.   Besluit 

De Provincieraad stelt het “subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal 
mondiaal beleid” als volgt vast: 
 
 
Artikel 1 – Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 
1° Lokaal Mondiaal Beleid: 
met een Lokaal Mondiaal Beleid dragen steden en gemeenten op een coherente 
en transversale manier bij aan internationale rechtvaardigheid en duurzaamheid. 
Dat doen ze door mondiale beleidskeuzes te maken, wereldburgerschap te 
stimuleren en mondiale samenwerkingen op te zetten.  
 
2° Wereldburgerschap: 
is de levenshouding van iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich 
heen – ook over de grens van het eigen land. De wereldburger handelt in 
overeenstemming met die betrokkenheid.  
 
3° Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s): 
de doelstellingen die werden aangenomen door de algemene vergadering van de 
VN als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. In de periode 
van 2015 tot 2030 moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een 
actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug 
op de koers richting duurzaamheid plaatsen. De doelen zijn één en ondeelbaar en 
reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het 
sociale en het ecologische aspect; 
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4° Innovatieve projecten: 
projecten die vernieuwend zijn omdat ze blinde vlekken invullen, zich richten naar 
weinig bereikte doelgroepen, vernieuwende werkvormen hanteren, nieuwe 
inhoudelijke klemtoon leggen, …;  
 
5° Project: 
een afgebakend geheel van activiteiten, beperkt in de tijd; 
 
6° Cofinanciering:  
verschillende vormen van gezamenlijke financiering, waarbij verschillende 
financieringsbronnen betrokken zijn, bv. op nationaal en internationaal niveau, 
overheids- en particulier niveau. Elke kost kan slechts door één bron worden 
gefinancierd; 
 
7° Dubbele subsidiëring: 
is de financiering van dezelfde kosten door verschillende financieringsbronnen; 
 
8° Aanvraagjaar: 
het kalenderjaar waarin de aanvraag van de subsidie wordt ingediend; 
  
9° Uitvoeringsjaar:  
het kalenderjaar waarin het project wordt uitgevoerd. Dit is het kalenderjaar 
volgend op het aanvraagjaar; 
 
10°  Bovenlokale samenwerking: 
samenwerkingsverbanden die het gemeentelijk niveau overschrijden 
 
11° Intergemeentelijk samenwerkingsverband:  
een samenwerkingsverband zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
 
12° regionaal samenwerkingsverband: 
organisaties of verenigingen die een werking hebben en/of activiteiten organiseren 
binnen een bepaalde regio en/of de provincie. De mogelijkheden of de 
bevoegdheden overstijgen het gemeentelijk niveau; 
Artikel 2 – Voorwerp 
 
Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde raming in het meerjarenplan van 
de Provincie Oost-Vlaanderen en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement, kan de Deputatie subsidies toekennen aan lokale besturen, 
intergemeentelijke/regionale samenwerkingsverbanden, rechtspersonen of 
feitelijke verenigingen in de Provincie Oost-Vlaanderen. Via dit reglement wil het 
provinciebestuur lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om 
kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale 
solidariteit te vergroten en bij te dragen aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Focus hierbij ligt op 
innovatieve initiatieven, in samenwerking met verschillende lokale actoren, gericht 
op doelgroepen die momenteel beperkt actief zijn rond wereldburgerschap.  
 
 
Artikel 3 – Aanvraagcriteria  
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende cumulatieve 
criteria voldaan zijn: 
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1° De subsidie kan aangevraagd worden door een: 
 

a) lokaal bestuur 
b) intergemeentelijke/regionaal samenwerkingsverband 
c) rechtspersoon 
d) feitelijke vereniging 

 
2° Er is een samenwerking tussen minimaal 3 partners, waarvan tenminste 1 
lokaal bestuur  
 
3° De aanvragende instantie en de bijkomende 2 partners hebben hun zetel of een 
secretariaat binnen de Provincie Oost-Vlaanderen en de geplande activiteiten 
worden ook binnen deze provincie ontplooid. 
 
4° Drie partners ondertekenen de aanvraag. 
 
5° Een zelfde activiteit kan maar maximum 3 jaar ondersteuning krijgen.  
 
 
Artikel 4 – Aanvraagprocedure  
 
§ 1 Aanvragen worden ingediend vóór 1 december van het aanvraagjaar. Er is de 
aanbeveling om vooraf het dossier te bespreken met een medewerker van het 
team mondiale solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen, voor inhoudelijk 
advies en/of te beantwoorden op eventuele bijkomende vragen.   
 
§ 2 De subsidieaanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier dat 
terug te vinden is op de website. De datum en uur waarop het aanvraagformulier 
wordt doorgestuurd, geldt als bewijs van de datum van indiening. 
Men kan het formulier ook per post bezorgen gericht aan de deputatie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. team Mondiale Solidariteit, W. Wilsonplein 2, 9000 
Gent. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als 
bewijs van datum van indiening.  
 
§ 3 Een aanvraag is onontvankelijk in volgende gevallen : 
 

1. indien er een commercieel doel beoogd wordt; 
2. indien het doel fondsen- en/of ledenwerving is; 
3. indien de voorgestelde activiteiten deel uitmaken van een nationale 

campagne door een erkende NGO; 
4. indien de activiteiten reeds zijn uitgevoerd of zijn aangevangen vóór de 

indiendatum. 
 
§ 4 De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van het doel, het verloop en de 
activiteiten van het project, een overzicht van de partners, een beschrijving van 
hoe de initiatiefnemer de provinciale ondersteuning zichtbaar zal maken en een 
begroting. 
 
Het dossier moet minstens volgende informatie/stukken omvatten: 
 

1. naam, adres, telefoon, e-mailadres, ondernemingsnummer en 
rekeningnummer van de rechtspersoon of feitelijke vereniging (een attest 
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van de bank toevoegen waaruit blijkt dat het bankrekeningnummer op 
naam van de feitelijke vereniging staat); 

2. naam, adres, telefoon en e-mailadres van de contactpersoon van de 
aanvrager van de subsidie;  

3. naam, adres, telefoon, e-mailadres en naam van de contactpersoon van 
de 2 andere partners; 

4. indien de aanvraag van het project een samenwerkingsverband is, moet 
één van de partners met rechtspersoonlijkheid zich opgeven als 
eindverantwoordelijke; 

5. een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten (plaats, datum, 
programma, doelgroep, organisatie(s) waarmee wordt samengewerkt en 
doel van de activiteiten); 

6. een raming van de kosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;  
7. een overzicht vanuit welke andere financieringsbronnen wordt geput. 

 
 
Artikel 5 – Subsidiecriteria  
 
§1 Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de aanvraag beantwoorden 
aan volgende verplichte cumulatieve criteria:  
 

1. het gaat om een innovatief project.  
2. het project zet in op informeren, sensibiliseren en/of aanzetten tot actief 

wereldburgerschap door middel van het aanreiken van informatie of 
actiemodellen langs verschillende kanalen; 

3. het totale project heeft een duidelijke mondiale link; 
4. er is betrokkenheid van één of meerdere partners die beperkt actief zijn 

rond wereldburgerschap; 
5. het gaat over 1 of meerdere activiteiten gespreid over een kalenderjaar. 

 
§2 Volgende facultatieve criteria worden bij de beoordeling opgenomen als 
pluspunten. Deze criteria zijn niet cumulatief: 
 

1. er is een bovenlokale samenwerking; 
2. de activiteiten hebben een link met fairtrade; 
3. de activiteiten sensibiliseren en/of informeren over de agenda 2030 en 

zetten aan tot duurzaam handelen 
4. activiteiten hebben een link met het Zuiden (stedenband / 4de pijlers / 

regiobeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen); 
 
 
Artikel 6 – Beslissingsprocedure  
 
§ 1 De aanvragen van de subsidie worden op voorhand beoordeeld door een 
beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit minimum 3 personen; 
ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, aangevuld met een externe 
deskundige binnen het werkveld mondiaal beleid en duurzame ontwikkeling. De 
externe deskundige wordt aangesteld door de deputatie. 
 
§ 2 De beoordelingscommissie beoordeelt de mate waarin het project voldoet aan 
de vooropgestelde subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5 en legt een 
gemotiveerd voorstel voor aan de deputatie.  
 
De aanvragen worden ingedeeld in 4 categorieën (A, B, C en D), afhankelijk van 
de mate waarin er voldaan wordt aan de verschillende criteria. 
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1° categorie A: aanvragen die in belangrijke mate beantwoorden aan de 
subsidiecriteria;  
2° categorie B: aanvragen die in voldoende mate beantwoorden aan de 
subsidiecriteria;  
3° categorie C: aanvragen die minimaal beantwoorden aan de subsidiecriteria;  
4° categorie D: aanvragen die onvoldoende beantwoorden aan de subsidiecriteria. 
Deze aanvragen komen bijgevolg niet in aanmerking voor een subsidie.  
 
De beoordelingscommissie beslist bij consensus. Wordt deze niet bereikt dan 
gaat het advies vergezeld van een minderheidsstandpunt. 
 
§ 3 De deputatie beslist tegen eind februari van het uitvoeringsjaar  
 
 
Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling  
 
§ 1 De maximumsubsidie per project wordt per categorie als volgt vastgelegd: 

• het bedrag van een subsidie voor projecten uit categorie A kan maximum 
7000 euro bedragen; 

• het bedrag van een subsidie voor projecten uit categorie B kan maximum 
5000 euro bedragen; 

• het bedrag van een subsidie voor projecten uit categorie C kan maximum 
3000 euro bedragen. 

De deputatie stelt per dossier het exacte bedrag van de subsidie vast. 
Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig 
verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.  
 
§ 2 De subsidie wordt, na goedkeuring van het dossier door de deputatie, 
overgeschreven op de bankrekening van de verantwoordelijke aanvrager. 
 
§ 3 Een goedgekeurd project kan maximum 2 maal worden verlengd onder de 
volgende cumulatieve voorwaarden: 
1. er wordt telkens een nieuwe aanvraag ingediend; 
2. voor verlengde projecten wordt de subsidie in 2 schijven uitbetaald:  

• de 1ste schijf van 50% wordt uitbetaald na de beslissing van de 
Deputatie zoals omschreven in artikel 6;  

• de 2de schijf van 50% wordt uitbetaald na de indiening en de controle 
van de verantwoordingsstukken van het vorig kalenderjaar zoals 
omschreven in artikel 9.  

 
§ 4 Een subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere 
overheid, zolang dezelfde uitgaven geen twee maal gesubsidieerd worden. 
Cofinanciering wordt steeds vermeld bij de aanvraag en de begroting met een 
duidelijk overzicht welke middelen welke kosten zullen dekken. Dubbele 
subsidiëring is uitgesloten.  
 
 
§ 5 Uitgaven die NIET in aanmerking komen voor subsidies: 
 

• kosten voor louter animatie activiteiten/workshops; 
• kosten voor muziek- en dansoptredens; 
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• aankoop van ICT benodigdheden zoals computers, beamers, laptops, 
fototoestellen, camera's…; 

• algemene werkingskosten voor zaken als huurkosten secretariaat, 
telecommunicatie, verwarming en verlichting, …; 

• verplaatsingskosten/ reiskosten en parkeerbonnetjes (met uitzondering 
van binnenlandse reiskosten voor gastsprekers, docenten en/of 
aanbieders van workshops); 

• overnachtingskosten; 
• drank- en cateringkosten. 

 
Kosten die in aanmerking komen voor maximum 40% van het subsidiebedrag: 
 

• personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen; 
• kosten voor communicatie en promotie (lay-out, drukwerk,…); 
• huur van lokalen/terrein in functie van de activiteit(en); 
• huur van ICT en/of audio visueel materiaal. 

 
 
Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie  
 
De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe:  
 

1. de administratie te voeren volgens het daartoe bestemde formulier;  
2. de provinciale ondersteuning zichtbaar te maken op alle drukwerk 

(aankondigingen, artikels, affiches, folders,…), websites, 
mediacampagnes, persberichten, evenementen...). Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het provinciaal logo, met vermelding "Oost-Vlaanderen, een 
Solidaire Provincie". De betreffende stukken worden ter staving bij het 
eindverslag gevoegd. De aanvrager omschrijft in het aanvraagformulier 
welke (andere) acties hij zal ondernemen om de provinciale zichtbaarheid 
te verzekeren; 

3. de administratie tijdig op de hoogte te brengen van activiteit(en) die in het 
kader van het gesubsidieerde initiatief georganiseerd worden of van 
wijzigingen in het programma ingediend bij de aanvraag. Een 
vertegenwoordiger van het bestuur kan altijd de activiteit gratis bijwonen; 

4. indien er binnen het project (educatieve) materialen zijn ontwikkeld, 
worden er 2 exemplaren hiervan aan het documentatiecentrum mondiale 
solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen bezorgd. 

 
 
Artikel 9 – Controle en sancties  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies 
te (laten) controleren op basis van het reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en 
de reservevorming met provinciale subsidies.  
 
Indien onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van het 
reglement niet worden nageleefd, kan de deputatie de toekenning van subsidies 
schorsen of intrekken, of een reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen. Dit laatste 
geldt ook wanneer voor eenzelfde initiatief een dubbele subsidiëring voor dezelfde 
uitgaven werd aangevraagd. 
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De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe na afloop van de activiteiten een 
inhoudelijk en financieel verslag, met de nodige verantwoordingsstukken in te 
dienen en dit uiterlijk tegen eind februari na het uitvoeringsjaar. 
 
 
Artikel 10 – Betwistingen  
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement.  
 
Artikel 11 – Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 
 
§ 1 Dit reglement treedt direct in werking op 16 oktober 2019. Het reglement 
“subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten 
rond wereldburgerschap” van 6 september 2017 wordt met ingang van diezelfde 
datum opgeheven.  
 
§2 Voor de aanvragen met uitvoering in 2020 wordt een afwijking opgenomen met 
betrekking tot de onder artikel 4 vermelde indieningsdatum voor het 
aanvraagformulier: aanvragen voor uitvoering in 2020 kunnen ingediend 
worden tot en met 15 januari 2020. 
 
§ 3 De lopende dossiers worden, tot hun sluiting en afhandeling, behandeld 
volgens het reglement van 6 september 2017 met betrekking tot de subsidiëring 
van de ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond 
wereldburgerschap. 

PUNT 4. 
LEEFMILIEU 
OMGEVINGSCONTRACT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN 
VERBREDING HUIDIG MILIEUCONTRACT 
GOEDKEURING VAN HET OMGEVINGSCONTRACT MET INGANGSDATUM 2020 EN 
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT UITVOERING EN HET STELLEN VAN DE NODIGE 
RECHTSHANDELINGEN 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904355 van 19 september 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 33 
Aantal ja-stemmen : 33 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het provinciedecreet; 
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Beslissing van de Deputatie van 14 maart 2002 inzake de goedkeuring van het 
Milieucontract voor de periode 2002-2007; 

Beslissing van de Deputatie van 27 september 2007 inzake de verlenging van het 
Milieucontract tot einde 2008; 

Besluit van de Provincieraad van 18 december 2008 inzake het vernieuwd 
Milieucontract met de Oost-vlaamse gemeenten vanaf 2009; 

Beslissing van de Deputatie van 1 december 2011 inzake de bijsturing van het 
Milieucontract provincie-gemeenten vanaf 2012; 

Het Bestuursakkoord 2019-2024 van 27 maart 2019. 

2.   Motivering 

In 2002 lanceerde de Provincie het eerste Milieucontract voor de Oost-Vlaamse 
gemeenten als kader voor betalende ondersteuning op maat en op vraag van de 
gemeenten. Gemeenten die een Milieucontract met de provincie afsloten, kunnen 
gebruik maken van een uitgebreide technisch-wetenschappelijke ondersteuning en 
technische ondersteuning bij milieuhandhaving en klachtenbehandeling, 50% 
korting op staalnames, analyses en metingen uitgevoerd door het Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek, 50% korting voor opleidingen en vorming inzake 
milieu, natuur en duurzaamheid en een uitgebreid projectenaanbod. 

Alle Oost-Vlaamse gemeenten sloten in de voorbije jaren een Milieucontract af met 
de Provincie. Het is een vertrouwd instrument dat veelvuldig gebruikt wordt door de 
gemeenten en een goede manier om gezamenlijke doelstellingen inzake milieu en 
klimaat te realiseren. 

Het Milieucontract loopt af op 31 december 2019. 

In het Bestuursakkoord 2019-2024 wordt verwezen naar het Omgevings-contract: 
“We vormen de Milieucontracten om tot Omgevingscontracten waarin we alle 
klimaatgerelateerde projecten en acties opnemen.” 

De verbreding van het Milieucontract naar een Omgevingscontract laat toe om de 
dienstverlening vanuit de Provincie naar de gemeenten nog sterker uit te bouwen. 
Alle betalende grondgebonden diensten en projecten kunnen zo gebundeld 
worden in één instrument.  

Via het Omgevingscontract wil de Provincie de gemeenten ondersteunen in hun 
omgevingsbeleid en op die manier gezamenlijke doelstellingen inzake omgeving, 
milieu en klimaat realiseren. 

Dit nieuwe Omgevingscontract is qua inhoud en werkwijze grotendeels gelijk aan 
het voorgaande Milieucontract. Het contract loopt van 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 
december 2025, maar kan jaarlijks opgezegd worden door beide partijen. 
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3.   Besluit 

Artikel 1 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen verleent haar goedkeuring aan het 
Omgevingscontract tussen de Provincie en de Oost-Vlaamse gemeenten dat zal 
ingaan vanaf 2020; 

Artikel 2 

Het Omgevingscontract luidt als volgt:  

OMGEVINGSCONTRACT  

Tussen  

enerzijds de Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de Deputatie, 
in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van 16 oktober 2019, 
waarvoor optreden………………………………………….…, gedeputeerde, 
en……………………………………………, provinciegriffier, 

hierna genoemd “de Provincie”  

en 

anderzijds de Gemeente/Stad ...................................................., 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor 
optreedt de heer/mevrouw 
.......……………..............................................................., en de heer/mevrouw  
........……………………………………………………………….., handelend in 
uitvoering van de beslissing van het college/de Gemeenteraad van 
.............………......, 

hierna genoemd "de Gemeente"  

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 

Artikel 1 Via het Omgevingscontract wil de Provincie de Gemeente 
ondersteunen in haar omgevingsbeleid en op die manier gezamenlijke 
doelstellingen van de Provincie en de Gemeente inzake omgeving, milieu en 
klimaat realiseren. 

Artikel 2 De Gemeente beslist gebruik te maken van de ondersteuning 
voor het omgevingsbeleid zoals ze door de Provincie wordt aangeboden in het 
kader van dit Omgevingscontract (zie hoofdstuk 2).  

Hoofdstuk 1: duur van het Omgevingscontract  

Artikel 3 Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar van 
ondertekening en loopt tot en met 31 december van dat jaar. Zonder opzeg wordt 
de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd tot en met 31 december van het 
volgende jaar, en dit tot uiterlijk 31 december 2025: het contract eindigt van 
rechtswege op 31 december 2025. 

Artikel 4 Opzeg van deze overeenkomst door één van beide partijen kan 
jaarlijks aangetekend gebeuren tegen uiterlijk 30 november. De overeenkomst 
wordt dan vanaf het volgende kalenderjaar beëindigd. In geval van opzegging 



NOTULEN 
 

22 Provincieraad van 16 oktober 2019 
 

door de Gemeente, worden de reeds door de Gemeente uitgevoerde betalingen 
aan de Provincie (zie hoofdstuk 4) niet terug betaald. 

Hoofdstuk 2: Verbintenissen van de Provincie 

Artikel 5 De Provincie stelt haar deskundigheid ter beschikking en biedt, 
op vraag van de Gemeente, ondersteuning en advies op technisch-
wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en educatief vlak. Het 
concrete aanbod aan projecten, onderzoeken en diensten wordt bepaald door de 
deputatie en jaarlijks aan de Gemeente bekend gemaakt. Het is raadpleegbaar 
op de website www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract. Het aanbod kan 
door de deputatie aangepast worden in functie van nieuwe ontwikkelingen en 
noden. 

De aangeboden ondersteuning omvat: 

• een project-aanbod: de Gemeente kan in het kader van het 
Omgevingscontract intekenen op een aantal projecten uit het aanbod. Andere 
projecten “op maat” zijn ook mogelijk. De juiste inhoud en de prijs worden in 
overleg afgesproken; 

• metingen of analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek: de Gemeente krijgt 50% korting voor terreinwerk, 
monsternames, metingen en analyses, inclusief rapportering van de bekomen 
resultaten, uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek; 

• andere ondersteuning op vraag van de Gemeente, waaronder 

o bijstand in het kader van de handhaving, klachten of calamiteiten, 

o interpretatie van resultaten van onderzoeken, 

o advies op maat op basis van onderzoeksresultaten, 

o de opmaak van een rapport of specifiek kaartmateriaal, 

o het aanleveren van sprekers voor bepaalde grondgebonden thema's, het 
geven van een toelichting of het opvolgen van werkvergaderingen, 

o praktijkgerichte opleiding op maat en ter plaatse in de gemeente. 

Hoofdstuk 3: Verbintenissen van de Gemeente 
 
Artikel 6 De Gemeente betaalt - gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst - jaarlijks een basistrekkingsrecht. Van deze trekkingsrechten 
worden de geleverde prestaties afgetrokken.  

Artikel 7 Op vraag van de Gemeente kunnen projecten, onderzoeken en 
diensten op basis van een factuur geleverd worden. De Gemeente engageert 
zich in dat geval om de factuur binnen de termijn van 30 dagen te betalen. 

Artikel 8 De Gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
specifieke informatie, de logistieke organisatie van bijeenkomsten en de 
communicatie binnen het eigen bestuur en naar externen, zoals afgesproken per 
project of dienst. 

Artikel 9  Bij alle communicatie over projecten die worden uitgevoerd in het 
kader van deze overeenkomst, wordt steeds de rol van of de samenwerking met 

http://www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract
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de Provincie vermeld. Bij communicatie (artikels, publicaties, uitnodigingen …) 
naar externe doelgroepen die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van 
een project, wordt steeds het provincielogo opgenomen.  

Hoofdstuk 4: Financiële bepalingen 

Artikel 10 De grootte van het jaarlijks te betalen basistrekkingsrecht wordt 
als volgt bepaald:  
 
factor X = 0,17 x aantal inwoners + 0,20 x aantal ha 

Factor X grootte basistrekkingsrecht (EUR) 

X <= 2.500 1.500 

2.500 < X <= 3.500 2.000 

3.500 < X <= 5.000 2.500 

X > 5.000 3.000 

Artikel 11 Via een bestelbon, brief of collegebeslissing, worden bijkomende 
trekkingsrechten aangekocht a rato van 1.500 EUR per pakket. 

Artikel 12 De trekkingsrechten zijn maximaal 3 jaar geldig: indien de 
trekkingsrechten van een bepaald jaar niet volledig zijn gespendeerd, dan 
kunnen deze maximum twee maal overgedragen worden naar het 
daaropvolgende jaar, op voorwaarde dat de Gemeente in dat jaar een 
Omgevingscontract met de Provincie heeft afgesloten. Niet gebruikte 
trekkingsrechten van het Milieucontract tussen de Provincie en de Gemeente in 
de periode 2012-2019 worden overgedragen naar het Omgevingscontract. 

Artikel 13 De geleverde prestaties in het kader van dit Omgevingscontract 
worden in principe afgetrokken van de trekkingsrechten: 

• de door de Provincie geleverde arbeidsuren worden aangerekend tegen 
kostprijs, nl. 60 euro per uur in het jaar 2020. Deze uurprijs wordt vanaf 2021 
jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december van het 
voorgaande jaar; 

• voor projecten wordt een specifieke prijs afgesproken bij de opstart; 

• de kostprijs van de monsternames, analyses en metingen wordt bepaald 
volgens de prijslijst van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, waarbij 
50% korting wordt verleend. 

Op vraag van de Gemeente kan voor bepaalde diensten of projecten een factuur 
worden opgemaakt. Deze prestaties worden in dat geval niet afgetrokken van de 
trekkingsrechten.  

Artikel 14 De Gemeente ontvangt bij het begin van elk jaar een overzicht van 
de geleverde ondersteuning in het kader van het Omgevingscontract en de 
opgebruikte en resterende trekkingsrechten. De Gemeente kan ook op elk moment 
een overzicht opvragen. 
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Hoofdstuk 5: Algemeen 

Artikel 15 Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze 
Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank en hoven van 
Gent. 

 

Deze overeenkomst is opgesteld te …………………… op 
…………………………………… in zoveel exemplaren als er partijen zijn, 
waarvan elke partij erkent één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor de Gemeente/Stad ………………………… 

………………………………….
 ……………………………
… 

 

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen 

de provinciegriffier de bevoegde 
gedeputeerde  

……………………………. …………………..………… 

 

Artikel 3 

De Provincieraad machtigt de Deputatie tot de uitvoering van deze overeenkomst 
en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen in dit verband. 

PUNT 5. 
LEEFMILIEU 
HET VERSTREKKEN VAN DUURZAAM BOUWADVIES EN INBRENGEN VAN EXPERTISE TER 
ONDERSTEUNING VAN HET STEUNPUNT DUURZAAM WONEN EN BOUWEN 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEPERKTE VERLENGBARE LOOPTIJD 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904523 van 26 september 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
42 en 43 § 2,11°. 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

2.   Motivering 

Het klimaatplan Oost-Vlaanderen bevat 5 speerpunten, waarvan ‘een 
(klimaat)gezonde en aangename woonomgeving’ betrekking heeft op de 
woonkwaliteit in de provincie. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen wil de 
renovatiegraad in Oost-Vlaanderen verhogen en duurzaam bouwen en renoveren 
stimuleren. 
 
Sinds 1 mei 2016 biedt het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen een 
renovatieadvies aan huis voor particulieren met renovatieplannen. Dit product 
wordt momenteel reeds in 53 gemeenten gratis aangeboden, dankzij de financiële 
inbreng van de Provincie Oost-Vlaanderen en een bijdrage van 68 EUR van het 
lokaal bestuur. In de gemeenten waar het lokaal bestuur niet bijdraagt betaalt de 
burger 68 EUR. 
 
Naast het renovatieadvies aan huis biedt het Steunpunt ook ‘bouwadvies op 
kantoor’ voor bouwheren met nieuwbouwplannen en een loket aan voor korte 
adviesvragen met betrekking tot duurzaam (ver)bouwen. 
Tot slot kunnen ook steden en gemeenten bij het Steunpunt terecht voor advies bij 
nieuwbouw of renovatie van publieke gebouwen of bij de (her)ontwikkeling van 
wijken.  
 
In 2018 werden 946 renovatieadviezen aan huis en 49 bouwadviezen afgeleverd. 
Daarnaast werden nog 60 loketvragen beantwoord. In 6 gemeenten werd een 
advies verstrekt bij de nieuwbouw of renovatie van openbare gebouwen of de 
ontwikkeling van een nieuwe wijk. 
 
Voor al deze adviesvragen en inbreng van expertise in alle andere deelwerkingen 
van het Steunpunt werd in 2015 een aanbesteding uitgeschreven die werd gegund 
aan MilieuAdviesWinkel Gent (MAW). Deze opdracht loopt af op 1 maart 2020. 
 
Om de opdracht opnieuw aan te besteden werd door de dienst 
Milieubeleidsplanning- en ondersteuning en Natuurontwikkeling een nieuw bestek 
opgemaakt met nr. 2019-934. 
 
De opdracht wordt opgesplitst in 6 deelopdrachten: 

A. Verstrekken van ‘renovatieadvies aan huis’ voor particuliere 
woningeigenaars; 
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B. (Nieuw)bouwadvies op kantoor voor particuliere bouwheren; 
C. Beantwoorden van adviesvragen van particuliere woningeigenaars en 

lokale besturen via loket; 
D. Inbreng van expertise met betrekking tot duurzaam wonen en bouwen in 

de deelwerkingen van het Steunpunt; 
E. Verstrekken van advies aan lokale besturen, met betrekking tot duurzaam 

renoveren, bouwen, en (her)ontwikkelen van wijken en van gemeentelijke 
gebouwen; 

F. Projectmanagement. 
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. Het betreft een 
opdracht tegen prijslijst met een looptijd van 12 maanden. Deze opdracht kan 
maximaal tot 3x verlengd worden.  

3.   Besluit 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp bestaande uit bestek, 
offerteformulier, raming ten bedrage van 1 083 500 EUR excl. btw of  
1 311 035 EUR incl. 21% btw, voor het verstrekken van duurzaam bouwadvies en 
inbrengen van expertise ter ondersteuning van het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen Provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure 
met een looptijd van 12 maanden. Deze opdracht kan maximaal tot 3x verlengd 
worden. Het betreft een opdracht tegen prijslijst. De raming voor deze opdracht 
overschrijdt de limieten van Europese bekendmaking. 
 
Artikel 3 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van de 
provinciale meerjarenplanning en het budget 2020 door de raad, in de provinciale 
meerjarenplanning voorzien onder actie A000575: ‘Klimaatrenovatieadvies 
aanbieden aan particulieren, lokale besturen, projectontwikkelaars en andere 
doelgroepen’ met volgnummer R001655; 
 
Voor het deel van de geraamde kosten dat niet is opgenomen in de provinciale 
meerjarenplanning wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale 
meerjarenplanning en het budget 2020 door de raad, geput uit het Provinciaal 
Klimaatfonds onder actie A000 345 ‘Nieuwe klimaatprojecten opzetten met de 
steun van het provinciaal klimaatfonds’ met als volgnummer R000949. 

PUNT 6. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEG F421 TE RONSE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU EN MET AANVRAAG 
SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904438 van 26 september 2019 

Tussenkomsten : geen 
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Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 

2.   Motivering 

In het kader van de opdracht “F421 - Aanleg van fietssnelweg F421 te Ronse 
tussen de Engelsenlaan en de grens met Russeignies” werd een bestek met nr. 
F421-2018-006 opgesteld door de dienst Mobiliteit. 
 
Het aan te leggen traject ligt op de hoofdroute fietssnelweg F421 tussen Avelgem 
(West-Vlaanderen) en Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen) en loopt hierbij ook 
deels over grondgebied van Wallonië. 
 

Deze fietssnelweg loopt samen met de Europese fietsroute Eurovélo 5 en 
de Waalse Ravel-route. 
 
Het aan te leggen traject heeft een lengte van 2.200 m en een breedte van 4 m.  
 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 840.267,00 excl. btw 
of € 1.016.723,07 incl. btw (€ 59.763,40 EUR btw medecontractant). 
 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure. 
 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Europa via het 
programma Interreg V – Eurovélo. Dit deel wordt geraamd op € 362 500 (incl. btw). 
 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse overheid 
Fietsfonds, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd 
op € 327 111,54 (incl. btw). 
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Het deel ten laste van de Provincie wordt geraamd op € 327 111,54 (incl. 
btw).  
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 2019140357/2019141456). 

3.   Besluit 

Artikel 1 : het bestek met nr. F421-2018-006 en de raming voor de opdracht “F421 
- Aanleg van fietssnelweg F421 te Ronse tussen de Engelsenlaan en de grens met 
Russeignies”, opgesteld door de dienst Mobiliteit worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 840.267,00 excl. btw of € 1.016.723,07 incl. btw (€ 59.763,40 btw 
medecontractant). 
 
Artikel 2 : bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 
procedure. 
 
Artikel 3 : een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie 
Europa – Interreg V – Eurovélo. 
 
Artikel 4 : een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie 
Vlaamse Overheid Fietsfonds, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 
 
Artikel 5 : de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
 
Artikel 6 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 
2019-2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 
2019140357/2019141456). 
 
Artikel 7 : het bestek, meetstaat, raming, inschrijvingsformulier en plannen, worden 
geviseerd als bijlage aan dit besluit. 

PUNT 7. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEG F7 EN BOUW BRUG TE DEINZE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU EN MET AANVRAAG 
SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904654 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen 

2.   Motivering 

In het kader van de opdracht ‘Aanleg Fietssnelweg F7 Deinze en bouw brug over 
de Volhardingslaan’ werd een bestek met nr. F007-2017-011 opgesteld door 
studiebureau SBE 
 
De uitgave voor de bouw van de brug over de Volhardingslaan wordt geraamd op 
1 285 740,99 EUR excl. btw of 1 555 746.60 EUR incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode 228007/03/0200 (actie/raming A000303/R000733). 
Voor de bouw van de brug over de Volhardingslaan is een EFRO-subsidie van 
maximum van 760 000 EUR binnen EFRO-project 1207. 
Voor het project is tevens een bijdrage van 600 000 EUR van AWV voorzien.  
 
De uitgave voor de bouw van de aansluitende fietsinfrastructuur wordt geraamd op 
627 373.65 EUR excl. btw of 759 122.12 EUR incl. 21% btw. 
Er is een subsidie van 50% voorzien door Vlaamse overheid FIETSFONDS, 
Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op 379 
561.60 EUR. 
De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur  is voorzien in het 
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 
A0006402/R002727). 

3.   Besluit 
 
artikel 1 : Het bestek met nr. F007-2017-011 en de raming voor de opdracht “Bouw 
brug Volhardingslaan”, opgesteld door SBE worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor de bouw van de 
brug bedraagt 1 285 740,99 EUR excl. btw of 1 555 746.60 EUR incl. 21% btw. De 
raming voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur bedraagt 627 373.65 
EUR excl. btw of 759 122.12 EUR incl. 21% btw 
 
artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 
procedure. 
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Artikel 3 : Voor de bouw van de brug wordt een subsidie aangevraagd bij EFRO 
binnen project 1207 ‘Bouw brug Volhardingslaan’. Er is een bijdrage van 600 000 
EUR door AWV. 
 
artikel 4 : Voor de aansluitende fietsinfrastructuur zal een subsidie aangevraagd 
worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning 
Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 
 
artikel 5 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
 
artikel 6 : De uitgave voor de bouw van de brug over de Volhardingslaan wordt 
geraamd op 1 285 740,99 EUR excl. btw of 1 555 746.60 EUR incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode 228007/03/0200 (actie/raming A000303/R000733). 
De uitgave voor de bouw van de aansluitende fietsinfrastructuur wordt geraamd op 
627 373.65 EUR excl. btw of 759 122.12 EUR incl. 21% btw. 
De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur  is voorzien in het 
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 
A0006402/R002727). 

PUNT 8. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEG F44 TE DENDERMONDE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU EN MET AANVRAAG 
SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904647 van 03 oktober 2019 

Tussenkomst : Kenneth Taylor 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen 

2.   Motivering 

In het kader van de opdracht “Aanleg deel fietssnelweg F44 langs spoorlijn L53 
tussen de Hofstraat en de Meersstraat te Dendermonde” werd een bestek met nr. 
F044-2017-007 opgesteld door de studiebureau Witteveen en Bos. 
 
De uitgave voor de bouw van de fietsoversteek over de Dender wordt geraamd op 
373 108,48 EUR excl. btw of 451 461,26 EUR incl. 21% btw. Deze uitgave wordt 
gedragen door copromotor Infrabel. 
De uitgave voor de bouw van de aanrijhelling west wordt geraamd op  
799 685,24 EUR excl. btw of 967 619,14 EUR incl. 21% btw. 
Voor deze uitgave wordt een EFRO-subsidie van 40% met een maximum van 332 
135,2 EUR binnen EFRO-project 1091 voorzien. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode 228007/03/0200 (actie/raming A000301/R000730). 
De uitgave voor de bouw van de aansluitende fietsinfrastructuur wordt geraamd op 
720 937,69 EUR excl. btw of 872 334,61 EUR incl. 21% btw. Er is een subsidie van 
50% voorzien door Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 
2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op 436 167,31 EUR. 
De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur is voorzien in het 
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 
A000642/R002727). 
 
Voor de DWA en aansluiting op riolering in de Meersstraat is een raming van 70 
000,34 EUR excl. btw of 84 700,41 EUR incl. 21% btw. Aan de stad Dendermonde 
zal gevraagd worden dit aandeel rechtstreeks te betalen. 

3.   Besluit 
 
artikel 1 : Het bestek met nr. F044-2017-009 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg deel fietssnelweg F44 langs spoorlijn L53 tussen de Hofstraat en de 
Meersstraat te Dendermonde”, opgesteld door studiebureau Witteveen en Bos 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De raming bedraagt in totaal 1 963 731,75 EUR excl. btw of 2 376 115,42 EUR 
incl. 21% btw. 
 
artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 
procedure. 
 
Artikel 3 : Voor de bouw van de fietsoversteek wordt een subsidie aangevraagd bij 
EFRO binnen project 1091 ‘Fietsoversteek Dender 
 
artikel 3 : Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie 
Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 
 
artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
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artikel 5 : De uitgave voor de bouw van de fietsoversteek over de Dender wordt 
geraamd op 373 108,48 EUR excl. btw of 451 461,26 EUR incl. 21% btw. Deze 
uitgave wordt gedragen door copromotor Infrabel. 

De uitgave voor de bouw van de aanrijhelling west wordt geraamd op  
799 685,24 EUR excl. btw of 967 619,14 EUR incl. 21% btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode 228007/03/0200 (actie/raming A000301/R000730). 

De uitgave voor de bouw van de aansluitende fietsinfrastructuur wordt geraamd op 
720 937,69 EUR excl. btw of 872 334,61 EUR incl. 21% btw.  

De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur is voorzien in het 
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 
A000642/R002727). 

PUNT 9. 
MOBILITEIT – PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING LANGS FIETSWEGEN TE 
DESTELBERGEN – VASTE BELOFTE 
TOESTAAN AFWIJKING VAN REGLEMENT EN TOEKENNING SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904304 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42 en 43 van het provinciedecreet. 

Artikel 57 §1 van het provinciedecreet. 

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

Reglement van 12 oktober 2005 m.b.t. de controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. 

Het decreet van 10 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van  
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 
20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de 
samenwerking inzake mobiliteitsbeleid. 
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Reglement van 28 maart 2018 (provincieraadszitting) met betrekking tot het 
toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds). 

Artikel 5 – Subsidiecriteria  
§4 Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie (incl. btw). 
15° het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor 
fietsverkeer met een maximale kostprijs van € 50 000 per lopende kilometer. 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 
§3 Er mogen geen funderingswerken van de fietsinfrastructuur in uitvoering zijn 
voordat de vaste belofte door de deputatie werd goedgekeurd. Is dit toch het geval 
dan komt het recht op subsidie te vervallen. 

Het budget van 2019 actie 2019000359 : budgetcode : 664010/03/0200 : 
Toegestane Investeringssubsidies Wegen. 

2.   Motivering 

De gemeente Destelbergen beschikt over een conform verklaard mobiliteitsplan. 

Er werd door de gemeente Destelbergen een subsidie gevraagd voor het plaatsen 
van verlichting langs het fietspad langs de spoorlijn L59 tussen de Burgstraat en de 
Pensionaatstraat. 

Het fietspad maakt deel uit van de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen). 

Het plaatsen van functionele verlichting werd opgenomen in het advies van de 
kwaliteitsadviseur van 14 september 2015. 

In zitting van 27 januari 2016 heeft het College van Burgemeester en Schepenen 
van Destelbergen zich akkoord verklaard met de offerte van Eandis voor een totaal 
bedrag van 14 072,69 EUR (btw incl.). 

Er was er tot voor kort geen duidelijke procedure betreffende het aanvragen van de 
subsidies voor openbare verlichting, met als gevolg dat voor een aantal dossiers 
documenten werden aangeleverd, maar de effectieve aanvraag voor het 
toekennen van een vaste belofte nooit gebeurde. 

Het gaat echter over belangrijke fietssnelwegverbindingen waarbij verder de 
nodige procedures werden doorlopen. 

De verlichting werd reeds geplaatst. 

Volgens art.6§3 van het reglement mogen de werken aan de fietsinfrastructuur niet 
starten voor de toekenning van de vaste belofte. 

Het belang van het project wordt aangetoond vanuit de GBC en RMC. 
Het ondersteunen van dergelijke projecten is een speerpunt van het 
Provinciebestuur. 

De Provincieraad wordt gevraagd een afwijking op art.6§3 van het reglement toe te 
staan en de subsidie toch toe te kennen. 

In dat geval komen de werken volgens art.7§1 van het provinciaal reglement in 
aanmerking voor een subsidie van 100% en wordt de totale toelage berekend op 
14 072,69 EUR (btw incl.). 
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3.   Besluit 

Artikel 1 

Het project werd op 14 september 2015 gunstig geadviseerd door de 
kwaliteitsadviseur. Het plaatsen van verlichting is reeds voltooid, waardoor niet aan 
alle subsidievoorwaarden werd voldaan. 

Artikel 2 

Door de Provincieraad wordt uitzonderlijk een afwijking op artikel 6§3 van het 
geldende reglement toegestaan. 

Artikel 3 

De subsidie voor het plaatsen van verlichting langs het fietspad langs de spoorlijn 
L59 tussen de Burgstraat en de Pensionaatstraat bedraagt 14 072,69 EUR, 
waarvan de helft of 7 036,34 EUR teruggevorderd kan worden van de Vlaamse 
Overheid (Fietsfonds). 

Artikel 4 

Een bedrag van veertienduizend en tweeënzeventig euro en negenzestig cent 
(14 072,69 €) wordt gereserveerd op budget 2019, actie 2019000359, budgetcode 
: 664010/03/0200 : Toegestane Investeringssubsidies Wegen, onder 
bestelnummer :191031576. 

Artikel 5 

De toelage zal worden gestort op het rekeningnummer : BE20 0910 0027 4356 van 
de gemeente Destelbergen, Dendermondsesteenweg 430, na het voorleggen van 
de factuur, die geldt als voorlopige oplevering van de werken. 

Artikel 6 

Na uitbetaling aan de gemeente Destelbergen zal de Provincie in totaal 
7 036,34 EUR ontvangen van de Vlaamse Overheid. De terugvorderingen worden 
gebundeld opgevraagd. 

PUNT 10. 
MOBILITEIT – PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING LANGS FIETSWEGEN TE MELLE – 
VASTE BELOFTE 
TOESTAAN AFWIJKING VAN REGLEMENT EN TOEKENNING SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904303 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42 en 43 van het provinciedecreet. 

Artikel 57 §1 van het provinciedecreet. 

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

Reglement van 12 oktober 2005 m.b.t. de controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. 

Het decreet van 10 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van  
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 
20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de 
samenwerking inzake mobiliteitsbeleid. 

Reglement van 28 maart 2018 (provincieraadszitting) met betrekking tot het 
toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds). 

Artikel 5 – Subsidiecriteria  
§4 Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie (incl. btw). 
15° het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor 
fietsverkeer met een maximale kostprijs van € 50 000 per lopende kilometer. 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 
§3 Er mogen geen funderingswerken van de fietsinfrastructuur in uitvoering zijn 
voordat de vaste belofte door de deputatie werd goedgekeurd. Is dit toch het geval 
dan komt het recht op subsidie te vervallen. 

Het budget van 2019 actie 2019000359 : budgetcode : 664010/03/0200 : 
Toegestane Investeringssubsidies Wegen. 

2.   Motivering 

De gemeente Melle beschikt over een conform verklaard mobiliteitsplan. 

Bij CBS-besluit van 6 december 2016 werd door de gemeente Melle een subsidie 
gevraagd voor het plaatsen van verlichting langs het jaagpad tussen de 
Wezenstraat en de N9 (Brusselsesteenweg). 

Het fietspad is gelegen op een hoofdroute. 

Het plaatsen van functionele verlichting werd opgenomen in de unieke 
verantwoordingsnota van februari 2016 en in het advies van de kwaliteitsadviseur 
van 4 maart 2016. 

In zitting van 6 december 2016 heeft het College van Burgemeester en Schepenen 
van Melle zich akkoord verklaard met de offerte van Eandis voor een totaal bedrag 
van 2 867,36 EUR (btw incl.). 
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Er was er tot voor kort geen duidelijke procedure betreffende het aanvragen van de 
subsidies voor openbare verlichting, met als gevolg dat voor een aantal dossiers 
documenten werden aangeleverd, maar de effectieve aanvraag voor het 
toekennen van een vaste belofte nooit gebeurde. 

Het gaat echter over belangrijke fietssnelwegerbindingen waarbij verder de nodige 
procedures werden doorlopen. 

De verlichting werd reeds geplaatst. 

Volgens art.6§3 van het reglement mogen de werken aan de fietsinfrastructuur niet 
starten voor de toekenning van de vaste belofte. 

Het belang van het project wordt aangetoond vanuit de GBC en RMC. 
Het ondersteunen van dergelijke projecten is een speerpunt van het 
Provinciebestuur. 

De Provincieraad wordt gevraagd een afwijking op art.6§3 van het reglement toe te 
staan en de subsidie toch toe te kennen. 

In dat geval komen de werken volgens art.7§1 van het provinciaal reglement in 
aanmerking voor een subsidie van 100% en wordt de totale toelage berekend op 
2 867,36 EUR (btw incl.). 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Het project werd op 4 maart 2016 gunstig geadviseerd door de kwaliteitsadviseur. 
Het plaatsen van verlichting is reeds voltooid, waardoor niet aan alle 
subsidievoorwaarden werd voldaan. 

Artikel 2 

Door de Provincieraad wordt uitzonderlijk een afwijking op artikel 6§3 van het 
geldende reglement toegestaan. 

Artikel 3 

De subsidie voor het plaatsen van verlichting langs het fietspad, jaagpad, gelegen 
op LAF-2015-011 tussen de Wezenstraat en de N9 (Brusselsesteenweg) te Melle 
bedraagt 2 867,36 EUR, waarvan de helft of 1 433,68 EUR teruggevorderd kan 
worden van de Vlaamse Overheid (Fietsfonds). 

Artikel 4 

Een bedrag van tweeduizend achthonderdzevenenzestig euro en zesendertig cent 
(2 867,36 €) wordt gereserveerd op budget 2019, actie 2019000359, budgetcode : 
664010/03/0200 : Toegestane Investeringssubsidies Wegen, onder bestelnummer 
: 191032701. 

Artikel 5 

De toelage zal worden gestort op het rekeningnummer : BE08 0910 0030 8813 van 
de gemeente Melle, Gemeenteplein 1, na het voorleggen van de factuur, die geldt 
als voorlopige oplevering van de werken. 
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Artikel 6 

Na uitbetaling aan de gemeente Melle zal de Provincie in totaal 1 433,68 EUR 
ontvangen van de Vlaamse Overheid. De terugvorderingen worden gebundeld 
opgevraagd. 

PUNT 11. 
MOBILITEIT – PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING LANGS FIETSWEGEN TE ZULTE – 
VASTE BELOFTE 
TOESTAAN AFWIJKING VAN REGLEMENT EN TOEKENNING SUBSIDIE 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904305 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42 en 43 van het provinciedecreet. 

Artikel 57 §1 van het provinciedecreet. 

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

Reglement van 12 oktober 2005 m.b.t. de controle op de toekenning en op de 
aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. 

Het decreet van 10 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van  
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 
20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de 
samenwerking inzake mobiliteitsbeleid. 

Reglement van 28 maart 2018 (provincieraadszitting) met betrekking tot het 
toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds). 

Artikel 5 – Subsidiecriteria  
§4 Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie (incl. btw). 
15° het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor 
fietsverkeer met een maximale kostprijs van € 50 000 per lopende kilometer. 
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Artikel 6 – Beslissingsprocedure 
§3 Er mogen geen funderingswerken van de fietsinfrastructuur in uitvoering zijn 
voordat de vaste belofte door de deputatie werd goedgekeurd. Is dit toch het geval 
dan komt het recht op subsidie te vervallen. 

Het budget van 2019 actie 2019000359 : budgetcode : 664010/03/0200 : 
Toegestane Investeringssubsidies Wegen. 

2.   Motivering 

De gemeente Zulte beschikt over een conform verklaard mobiliteitsplan. 

Er wordt een subsidie gevraagd voor het plaatsen van verlichting langs de 
fietssnelweg F7 (Gent-Kortrijk) langs de spoorlijn L75 tussen de Waalstraat en de 
Meylegemstraat. 

Het plaatsen van functionele verlichting werd opgenomen in het advies van de 
kwaliteitsadviseur dat werd goedgekeurd op 20 april 2015. 

In zitting van 25 augustus 2015 heeft de gemeenteraad van Zulte zich akkoord 
verklaard met de offerte van Eandis nv uit Melle voor een totaal bedrag van 
55 481,96 EUR (btw incl.). 

Het subsidiëren van de verlichting is opgenomen in het reglement §4 15°, tot voor 
kort was er geen duidelijke procedure betreffende het aanvragen van de subsidies 
voor openbare verlichting. Dit heeft tot gevolg dat voor een aantal dossiers 
documenten werden aangeleverd, maar de effectieve aanvraag voor het 
toekennen van een vaste belofte nooit gebeurde. Het gaat echter over belangrijke 
fietssnelwegerbindingen waarbij verder de nodige procedures werden doorlopen. 

De verlichting werd reeds geplaatst. 

Volgens art.6§3 van het reglement mogen de werken aan de fietsinfrastructuur niet 
starten voor de toekenning van de vaste belofte. 

Het belang van het project wordt aangetoond vanuit de GBC en RMC. 
Het ondersteunen van dergelijke projecten is een speerpunt van het 
Provinciebestuur. 

De Provincieraad wordt gevraagd een afwijking op art.6§3 van het reglement toe te 
staan en de subsidie toch toe te kennen. 

In dat geval komen de werken volgens art.7§1 van het provinciaal reglement in 
aanmerking voor een subsidie van 100% en wordt de totale toelage berekend op 
55 481,96 EUR (btw incl.). 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Het project werd op 20 april 2015 gunstig geadviseerd door de kwaliteitsadviseur. 
Het plaatsen van de verlichting is reeds voltooid, waardoor niet aan alle 
subsidievoorwaarden werd voldaan. 



 NOTULEN 
 

Provincieraad van 16 oktober 2019 39 
 

Artikel 2 

Door de Provincieraad wordt uitzonderlijk een afwijking op artikel 6§3 van het 
geldende reglement toegestaan. 

Artikel 3 

De subsidie voor het plaatsen van verlichting langs het fietspad gelegen op de F7 
tussen de Waalstraat en de Meylegemstraat te Zulte bedraagt 55 481,96 EUR 
waarvan de helft of 27 740,98 EUR teruggevorderd kan worden van de Vlaamse 
Overheid (Fietsfonds). 

Artikel 4 

Een bedrag van vijvenvijftigduizend vierhonderdéénentachtig euro en 
zesennegentig cent (55 481,96 €) wordt gereserveerd op budget 2019, actie 
2019000359, budgetcode : 664010/03/0200 : Toegestane Investeringssubsidies 
Wegen, onder bestelnummer :191032709. 

Artikel 5 

De toelage zal worden gestort op het rekeningnummer : BE69 0910 0035 4178 van 
de gemeente Zulte, Centrumstraat 8, na het voorleggen van de factuur, die geldt 
als voorlopige oplevering van de werken. 

Artikel 6 

Na uitbetaling aan de gemeente Zulte zal de Provincie in totaal 27 740,98 EUR 
ontvangen van de Vlaamse Overheid. De terugvorderingen worden gebundeld 
opgevraagd. 

PUNT 12. 
ERFGOED – ERFGOEDSITE SCHEEPSWERVEN BAASRODE 
GOEDKEURING VAN DE KADEROVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE, DE STAD 
DENDERMONDE, DE VZW SCHEEPVAARTMUSEUM BAASRODE EN DE VZW SCHOOL VOOR 
SCHEEPSMODELBOUW 

Inclusief correctie van materiële vergissingen in Artikel 2 van het 
ontwerpbesluit: 
• eerste lid: “20 juni 2018” wordt gewijzigd in “16 oktober 2019” 
• tweede lid: “6 december 2017” wordt gewijzigd in “16 oktober 2019” 
• derde lid: “de heer Carlo Van Hoey, ondervoorzitter, secretaris, de heer Wim 

Dierickx, penningmeester en de heer Fernand Van Hoey, logistiek coördinator,” 
wordt gewijzigd in “de heer Jan Annemans, voorzitter, de heer Carlo Van Hoey, 
ondervoorzitter en de heer Wim Dierickx, penningmeester,” 

• Artikel 1 van de kaderovereenkomst, laatste lid: “De Stad is eigenaar van de 
parking (1°) en het oud museumgebouw (2°)” wordt geschrapt 

• Artikel 4 van de kaderovereenkomst, tweede lid: “artikel 3, 1ste lid” wordt 
gewijzigd in “artikel 1, 1ste lid” en “het droogdok in art. 3” wordt gewijzigd in “het 
droogdok in art. 1” 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903813 van 29 augustus 2019 
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Tussenkomst : Stefaan Van Gucht 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 29 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 6 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 
Artikel 42, § 1 van het provinciedecreet 
 
De beslissing van de deputatie van 7 september 2017 omtrent de toekomstvisie 
voor de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. 

De beslissing van de provincieraad van 22 juni 2018 omtrent de 
kaderovereenkomst voor de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode 

2.   Motivering 

In de periode 1990-1991 verwierf de provincie Oost-Vlaanderen het grootste 
deel van de terreinen en gebouwen van de voormalige scheepswerven in 
Baasrode. Sinds 2006 wordt de opmerkelijk goed bewaard gebleven werf 
verder ontwikkeld tot een erfgoedsite voor varend erfgoed. Sindsdien werden 
enkele gebouwen, zoals de voormalige parochiezaal Scaldis (2013) en de 
meesterwoning met parking (2018) verworven. Ook werd de houten loods 
gerestaureerd en de gronden gesaneerd. 

In 2017 werden gesprekken opgestart met de drie andere betrokken partijen 
op de site: de stad Dendermonde, de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en 
de vzw School voor Scheepsmodelbouw. Het uitgangspunt van de gesprekken 
was om alle roerende en onroerende bezittingen op de werf bij een partij te 
verenigen, in casu de provincie, die dan vervolgens als leidende partner qua 
exploitatie van de erfgoedsite zou optreden. 

Op 20 juni 2018 werd een kaderovereenkomst tussen de vier bovenvermelde 
partijen door de provincieraad goedgekeurd. Daarop werden de 
deelovereenkomsten, zijnde een koopakte voor de meesterwoning en 
erfpachtakte voor de meesterwoning en parking tussen de stad Dendermonde 
en de provincie, een samenwerkingsovereenkomst en schenkingsakte tussen 
de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode en de provincie en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw School voor Scheepsmodelbouw 
en de provincie, onderhandeld en opgesteld. 

De vzw Scheepvaartmuseum Baasrode liet op 25 oktober 2018 weten niet in 
dit scenario mee te willen stappen. Derhalve werden op 26 oktober 2018 enkel 
de voor vermelde koop- en erfpachtaktes tussen de stad Dendermonde en de 
provincie, alsook de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw School voor 
Scheepsmodelbouw en de provincie ondertekend. 
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Met de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode werd de afgelopen maanden 
opnieuw onderhandeld. Zij konden niet akkoord gaan met een schenking van 
hun collectie, maar wel met een langdurige bruikleen. Er is ondertussen in die 
zin een drietal overeenkomsten onderhandeld: 

- Een bruikleenovereenkomst voor de erfgoedcollectie en werfarchief voor 
een termijn van 50 jaar. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Scheepvaartmuseum 
Baasrode en de provincie over de modaliteiten qua toegang, werking, 
communicatie,… 

- Een koopakte voor de inboedel van het werkhuis Van Praet-Dansaert, ter 
compensatie van de aankoopsom die ze in 1993 aan de vorige eigenaar 
daarvoor betaald hebben (14.555 EUR, zijnde 360.000 BEF, geïndexeerd). 

De tekst van de originele kaderovereenkomst spreekt echter nog van een 
schenking onder voorwaarden, niet van een bruikleen. Dit dient dus aangepast 
te worden. Meteen werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
kaderovereenkomst te actualiseren. 

Gaat de deputatie akkoord met de voorliggende kaderovereenkomst en wil ze 
deze aan de raad voorleggen? 

3.   Besluit 

Artikel 1 
De provincieraad keurt de kaderovereenkomst goed, af te sluiten tussen de 
provincie en de andere partijen, zijnde: de stad Dendermonde, de vzw 
Scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw. 
 
Artikel 2 
Deze kaderovereenkomst luidt: 
 
Tussen: 
 
de Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 
1, 9000 Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van 
16 oktober 2019 en vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden 
mevrouw Anna Maria Charlier, gedeputeerde voor erfgoed en de heer Albert De 
Smet, Provinciegriffier, hierna genoemd “de Provincie”,  
 
de Stad Dendermonde, met zetel in het Stadhuis, Franz Courtensstraat 11, 9200 
Dendermonde, handelend in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad 
d.d. 16 oktober 2019 en vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 
Schepenen, voor wie optreden de heer Piet Buyse, burgemeester van de stad 
Dendermonde en de heer Wouter Van der Vurst, algemeen directeur van de stad 
Dendermonde, hierna genoemd “de Stad”,  
 
de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, met zetel te Sint-Ursmarusstraat 137, 
9200 Dendermonde, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor wie 
optreden de heer Jan Annemans, voorzitter, de heer Carlo Van Hoey, 
ondervoorzitter en de heer Wim Dierickx, penningmeester, hierna genoemd “de 
vzw Scheepvaartmuseum”  
 
en  
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de vzw School voor Scheepsmodelbouw, met zetel te Sint-Ursmarusstraat 121, 
9200 Dendermonde, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor wie 
optreden de heer Koen De Vriese, voorzitter, mevrouw Betty Delanoeye, secretaris 
en de heer Pieter D’Hollander, penningmeester, hierna genoemd “de vzw School”  
 
wordt overeengekomen wat volgt:  
 
 
 
Preambule - doelstelling 
 
Deze Kaderovereenkomst wordt afgesloten als resultaat van de onderhandelingen 
die werden gevoerd tussen de Provincie, de Stad, de vzw Scheepvaartmuseum en 
de vzw School met betrekking tot de provinciale erfgoedsite “Scheepswerven 
Baasrode”, hierna genoemd “de site”, gelegen te Baasrode. 
 
De provincie wil deze site uitbouwen tot een levendige, historische erfgoedsite rond 
varend erfgoed. Deze site voor varend erfgoed legt de nadruk op de binnenvaart 
en de scheepsbouw. 
 
Als vervulling van deze doelstelling bouwen de Provincie en de Stad samen met de 
vzw Scheepvaartmuseum en de vzw School verder aan de realisatie van een site 
voor varend erfgoed.  
 
 
Artikel 1 – Beschrijving van de site 
 
De site is gelegen aan de Sint-Ursmarusstraat 135, 9200 Dendermonde en 
beslaat in totaal  een kadastrale oppervlakte van 16 782 m². Zij bestaat uit de 
volgende kadastrale percelen zoals aangegeven op het overzichtsplan in Bijlage 1 
(gelieve een duidelijk kadastraal plan bij deze overeenkomst te voegen):  
1° C95n;  
2° C83v;  
3° C84x;  
4° C77d²2 
5° C80h 
 
De site bevat de volgende onroerende goederen zoals aangegeven op de kaart in 
Bijlage 1:  
1° parking (kadastraal perceel C84x);  
2° oud museumgebouw (kadastraal perceel C83v) of meesterwoning;  
3° nieuwbouw;  
4° bar;  
5° modelbouw;  
6° houten loods;  
7° droogdok Van Damme;  
8° middenplein;  
9° ateliers Van Praet-Dansaert;  
10° droogdok Van Praet-Dansaert;  
11° zwart hek;  
12° grote zwarte poort;  
13° poort bij bureel van de meestergast;  
14° werftoiletten;  
15° binnenkoer;  
16° botterbouwplaats;  
17° scheepswerf De Landtsheer;  
18° groene zone Driehuizen.  
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Met uitzondering van de parking (1°) en het oud museumgebouw (2°) kocht de 
Provincie in 1990 de volledige site aan. De andere delen werden tussen 1990 en 
2018 door de provincie verworven. Ze is hierdoor enige eigenaar van de site. 
 
 
Artikel 2 –Bescherming als monument en dorpsgezicht  
 
Bij Ministerieel Besluit van 2 juli 1993 houdende bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten (zie Bijlage 2) werden delen van de site beschermd:  
 
1° als monument, om reden van het algemeen belang gevormd door de industrieel-
archeologische waarde als voorbeeld van gebouwen, inrichtingen, toestellen, 
werktuigen en materialen behorend tot een karakteristieke scheepswerf voor 
binnenvaartuigen uit de periode 1870-1955 met een oude kern:  
 
2° als dorpsgezicht, om reden van het algemeen belang gevormd door de 
industrieel-archeologische waarde als voorbeeld van een typische 
scheepswervensite uit de periode 1870-1955 aan de Schelde: het terrein van de 
voormalige scheepswerven “Van Praet-Dansaert” en “Van Damme”, gelegen te 
Sint-Ursmarusstraat, Dendermonde, bekend ten kadaster: Dendermonde, 5de 
afdeling, sectie C, perceelnummers 84v, 84w, 83v, 83s, 84p, 84t, 93b, 95k, 96e, 
101/2c en 102k.  
 
Artikel 2, 2. van dit Ministerieel Besluit bepaalt:  
“Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging van de Vlaamse minister 
of zijn gemachtigde is het verboden de machines, werktuigen en hun toebehoren 
volledig of gedeeltelijk uiteen te nemen, te verplaatsen of de technische 
kenmerken ervan te wijzigen.”  
 
 
Artikel 3 – Eigendomsstructuur van de onroerende goederen, zakelijke 
rechten en persoonlijke rechten  
 
De Provincie is eigenaar van alle gronden en gebouwen op de site. 
 
De Provincie verleende op 26 bij akte van 26 oktober 2018 een recht van erfpacht 
aan de Stad m.b.t. het oud museumgebouw (2°), met het oog op de 
gesubsidieerde restauratie ervan. De Stad is, in nauwe samenwerking met de 
Provincie, bouwheer van de restauratie van de meesterwoning, en vraagt de 
restauratiepremie aan. 
 
De Stad verleent als erfpachthouder een exploitatierecht aan de Provincie met 
betrekking tot de meesterwoning. 
 
De Provincie sluit na ondertekening van de kaderovereenkomst een 
respectievelijke samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Scheepvaartmuseum 
enerzijds en met de vzw School anderzijds. Deze samenwerkingsovereenkomsten 
regelen onder meer toegang tot de site, de modaliteiten qua nutsvoorzieningen, de 
samenstelling van de stuurgroep waarvan sprake in artikel 9, en alle andere 
concrete afspraken die beide partners nuttig achten. De partijen streven ernaar om 
de samenwerkingsovereenkomsten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 
 
 
Artikel 4 – Eigendomssituatie van de roerende goederen – inventarissen  
 
De vzw Scheepvaartmuseum geeft haar collectie, bestaande uit een collectie 
erfgoedobjecten, de werfarchieven met plannencollectie en de bibliotheek in 
bruikleen aan de provincie voor een periode van 50 jaar. Deze bruikleen wordt 
geregeld in een aparte overeenkomst. 
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Van deze bruikleen worden nadrukkelijk uitgesloten: de replica van de Baasroodse 
palingbotter, die op het moment van de ondertekening van deze 
Kaderovereenkomst in aanbouw is en die zich bevindt op de botterbouwplaats 
zoals omschreven in artikel 1, 1ste lid, 16°; en de spits Alyv, die zich bevindt in het 
droogdok in art. 1 opgenomen onder 10°, veerboot Fréderique en de houtvoorraad. 
 
Het scheepvaartmuseum verkoopt voor de som van 14.555 EUR de inboedel van 
de ateliers Van Praet-Dansaert (9°) aan de Provincie. Deze verkoop wordt 
geregeld in een aparte overeenkomst. 
 
 
Artikel 5 – Nutsvoorzieningen  
 
Op de site zijn de volgende nutsvoorzieningen aanwezig:  
1° elektriciteit.  
2° gas.  
3° water.  
4° telefoon.  
5° internet.  
 
Verdere modaliteiten met betrekking tot de nutsvoorzieningen worden gepreciseerd 
in de respectieve samenwerkingsovereenkomsten en de exploitatieovereenkomst. 
 
 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid en verzekeringen  
 
De vzw Scheepvaartmuseum en de vzw School sluiten op hun kosten een 
passende verzekering af, die de zaakschade dekt ten gevolge van diefstal, 
beschadiging, brand of verlies die zij of hun aangestelden tijdens de duur van de 
samenwerkingsovereenkomsten door hun fout of nalatigheid accidenteel 
toebrengen. Zij bezorgen een kopie van hun verzekeringspolis en van het bewijs 
van de betaling van de premies aan de provincie. Wanneer er tijdens de duur van 
die overeenkomsten op om het even welke wijze schade wordt berokkend, 
brengen zij de Provincie hiervan onmiddellijk op de hoogte. 
 
De vzw Scheepvaartmuseum en de vzw School sluiten op hun kosten een 
verzekering af die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt. 
 
De Provincie sluit voor de site een passende verzekering af die zaakschade dekt 
ten gevolge van diefstal, beschadiging, brand of verlies. 
 
In de samenwerkingsovereenkomsten zoals omschreven in artikel 3, laatste lid 
worden hiervoor de nodige verdere afspraken gemaakt.  
 
 
Artikel 7 – Domeinnaam www.scheepswervenbaasrode.be 
 
De Provincie is de eigenaar en de auteursrechthebbende van de domeinnaam 
www.scheepswervenbaasrode.be. 
 
De url van deze website linkt rechtstreeks door naar de webpagina “Provinciale 
Scheepswerven Baasrode” op de website van de Provincie, www.oost-
vlaanderen.be. 
 
 
Artikel 8 – Openingsuren en publiekswerking van de site  
 
Alle partijen streven ernaar om de site toegankelijk voor het publiek te maken. De 
stuurgroep waarvan sprake in artikel 9 is bevoegd om de concrete openingsuren 
vast te leggen. 

http://www.scheepswervenbaasrode.be/
http://www.scheepswervenbaasrode.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/
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Buiten deze openingsuren en rekening houdend met de afspraken zoals 
omschreven in artikel 3 kunnen de leden van de Raad van Bestuur van beide 
vzw’s die onderdelen van de site betreden die zij nodig hebben voor de 
voorbereiding, uitvoering en nazorg van hun activiteiten.  
 
 
Artikel 9 – Stuurgroep: overleg en vertegenwoordiging in de toekomst  
 
Na de ondertekening van deze Kaderovereenkomst zal de Provincie de stuurgroep 
met betrekking tot deze site opnieuw opstarten. Deze stuurgroep in de schoot van 
de directie Erfgoed van de Provincie zal fungeren als een structureel 
overlegplatform met betrekking tot de site. Alle partijen verbinden zich ertoe om 
regelmatig aanwezig te zijn op de vergaderingen van deze stuurgroep en om op 
een constructieve wijze deel te nemen aan deze vergaderingen. 
 
 
Artikel 10 – Masterplan 
 
In 2006 heeft de Provincie een masterplan laten opstellen voor de site, het 
zogenaamde "Plan Bailleul". De essentie van dit masterplan is dat de site zich 
verder ontwikkelt tot "centrum voor varend erfgoed". Het plan is gedeeltelijk 
uitgevoerd, maar is ondertussen ook aan actualisatie toe, gezien veranderende 
omgevingsfactoren. 
 
De Provincie zal een opdracht uitschrijven, om in overleg met de andere 
ondertekenende partijen, dit masterplan te actualiseren, vanuit de erfgoedwaarde 
van de site. 
 
 
Artikel 11 – Andere verbintenissen van de Provincie  
 
Daarnaast verbindt de Provincie zich ertoe om:  
 
De site als een goede huisvader te beheren. Dit omvat onder meer het 
onderhouden van de gebouwen en waar nodig de noodzakelijke werken en/of 
restauraties uitvoeren, de groenaanleg onderhouden en het voeren van promotie 
om de site bij het publiek bekend te maken. 
 
 
Artikel 12 – Andere verbintenissen van de Stad  
 
De stad engageert zich de site actief te promoten via haar toeristische publiciteit. 
 
 
Artikel 13 – Andere verbintenissen van de vzw Scheepvaartmuseum   
 
Vrijwilligers die in naam van het Scheepvaartmuseum actief zijn op de site, 
ondertekenen een huishoudelijk reglement. Dit reglement regelt toegang tot de 
site, de veiligheidsprocedures, de onderlinge verstandhouding, de houding 
tegenover de bezoekers en tegenover het erfgoed op de site. 
 
 
Artikel 14 – Andere verbintenissen van de vzw School 
 
Vrijwilligers die in naam van de School voor Scheepsmodelbouw actief zijn op de 
site, ondertekenen een huishoudelijk reglement. Dit reglement regelt toegang tot 
de site, de veiligheidsprocedures, de onderlinge verstandhouding, de houding 
tegenover de bezoekers en tegenover het erfgoed op de site. 
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Artikel 15 – Slotbepalingen 
 
Zij komt in de plaats van eerder gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken en 
overeenkomsten.  
 
Op deze Kaderovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  
 
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent, afdeling Gent 
bevoegd. 
 
 
Opgemaakt te Gent, op                                                        in 4 exemplaren. Elke 
partij verklaart 1 ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

PUNT 13. 
BESTUURLIJK TOEZICHT – APB PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS 
KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN 24 SEPTEMBER 2019 VAN VLAAMS MINISTER VAN 
O.M. BINNENLANDS BESTUUR, MEVROUW HOMANS TOT GOEDKEURING VAN DE 
JAARREKENING 2018 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1904634 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 09 december 2005, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2018, 
in het bijzonder de artikelen 241 en volgende – Bestuurlijk toezicht. 

De jaarrekening 2018 van het APB Provinciaal domein De Gavers zoals 
vastgesteld in de Raad van Bestuur van het APB op 23 mei 2019. 

Het gunstig advies verleend door de Provincieraad op 19 juni 2019. 

Het besluit van 24 september 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,  
mevrouw Liesbeth Homans tot goedkeuring van de jaarrekening 2018 van  
het APB Provinciaal domein De Gavers. 

2.   Motivering 

In uitvoering van artikel 248 §1, 2de lid van het Provinciedecreet moet dit  
besluit van de minister op de eerstvolgende vergadering van de Provincieraad ter 
kennis worden gebracht. 

3.   Besluit 

Enig artikel 
De Provincieraad neemt kennis van het besluit van 24 september 2019 van 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Liesbeth Homans tot goedkeuring van de 
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jaarrekening 2018 van het Autonoom Provinciebedrijf (APB) Provinciaal domein De 
Gavers. 
 

PUNT 14. 
RUIMTE – GEWESTELIJK RUP R4 KNOOP WACHTEBEKE 
HERNEMING ADVIES I.K.V. EEN OPENBAAR ONDERZOEK 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1904598 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

− het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikelen 42 en 57 

− de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009 en latere 
wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.2.10 §4, dat stelt dat de provincieraad 
uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek haar advies bezorgt aan 
de Vlaamse regering 

− het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen, goedgekeurd 
door de Vlaamse regering op 18 februari 2004; en latere wijzigingen 

− de strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 
20-50’, goedgekeurd door de deputatie op 6 juni 2019 

− de plenaire vergadering van 23 april 2019 en het verslag ervan 

− het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 houdende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wachtebeke' te 
Wachtebeke 

− het eerste openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop 
Wachtebeke' te Wachtebeke dat liep van 30 juli 2019 tot en met 27 september 
2019 

− het op 17 juli 2019 op het provinciehuis ontvangen dossier over het ontwerp 
gewestelijk RUP 'R4 knoop Wachtebeke' te Wachtebeke, met het besluit van 
de Vlaamse regering houdende de voorlopige vaststelling, het ontwerp 
gewestelijk RUP en de overige procedurestukken 
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− het op 23 september 2019 ontvangen schrijven van het Departement 
Omgeving dat omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste 
openbaar onderzoek een tweede openbaar onderzoek wordt georganiseerd 

− het tweede openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop 
Wachtebeke' te Wachtebeke dat loopt van 27 september 2019 tot en met 25 
november 2019 

2.   Motivering 

Planinhoud 

− De Vlaamse regering wil met het project R4WO de R4 West en Oost 
ombouwen tot primaire wegen. Hierbij wil de overheid een goede 
verkeersafwikkeling,   betere verkeersveiligheid alsook een hogere 
verkeersleefbaarheid realiseren.  

− In het verleden werd voor een groot deel van deze omvorming al een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Voorliggend plan gaat dieper 
in op het oostelijk deel van de R4. Concreet gaat het in het voorliggend plan 
om de zone Wachtebeke (O3 – O4 – O4bis). Dit knooppunt valt binnen het 
destijds opgemaakte GRUP.  

− Het plangebied van het GRUP situeert zich ten noorden van Gent in 
Wachtebeke en omvat de R4 tussen de afrit van Brugge tot voorbij de site 
Arcelor-Mittal. De doelstelling van dit GRUP is het garanderen van de juiste 
doorstroming. 

− De specifieke doelstellingen voor de zone Wachtebeke zijn: 
o Doorstroming op de A11/E34/N49 maximaal garanderen 
o Een vlotte uitwisseling garanderen tussen de A11/E34/N49 en het deel 

van de R4 Oost ten noorden ervan. 
o De ontsluiting van het primaire II gedeelte van de R4 Oost gebeurt via 

de primaire weg I 
o Het verkeer van/naar Zelzate mag niet gemengd worden met 

havenverkeer -> bij voorkeur gescheiden systemen  
o Een duidelijke ontsluiting voor Zelzate, die sluipverkeer ontmoedigt 
o Het niet onnodig bemoeilijken van herkomst- en bestemmingsverkeer 

van en naar de haven via de R4 Oost 

− Volgende zaken maken deel uit van het planvoornemen: 
o Ter hoogte van de kruispunten Leegstraat-Kanaalstraat en 

Rijkswachtlaan-Akker worden onderdoorgangen voorzien van de R4 
onder de lokale wegenis 

o Een nieuwe onderdoorgang wordt voorzien onder de N49/E34 en R4 
Oost 

o Een bypass wordt voorzien aan de Cosmosmet een aangepast oprit 
naar de N49 toe 

o De bestaande afrit van Brugge/R4 West naar de R4 Oost Haven blijft 
behouden. Er wordt wel een nieuwe oprit voorzien voor verkeer van de 
R4 Oost Haven naar Antwerpen met bypass. 

o De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven 
en oprit van de R4 Oost Haven en oprit van de R4 Oost Haven naar 
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Brugge worden verlegd. Dit in functie van de afstemming op de 
geplande spoorlijn L204. 

o Verleggen van de N449 en aan te sluiten op de geplande knoop aan 
Arcelor-Mittal. 

o Ter hoogte van Arcelor-Mittal zal de R4 oost op hoogte worden gelegd. 
Op die manier kan de geplande spoorweg hier zonder overweg kruisen 
onder de R4. Van deze ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een 
rotonde onder de R4 aan te leggen. 

o Fietssnelwegen zullen worden aangelegd langsheen de R4 Oost maar 
evengoed richting Wachtebeke waar ze zullen aansluiten op de 
geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.  

o Het planologisch compenseren van bosgebied wordt meegenomen als 
planvoornemen. Hiertoe is het plangebied uitgebreid met 2 zones. 
Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de nog niet beboste 
delen van het planologisch bosgebied aansluitend aan het huidige 
Kloosterbos. 
 

− Aan huidig planvoornemen wordt geen onteigeningsplan gekoppeld. De 
grondverwervingsplannen worden in het kader van de verdere uitwerking van 
het globale project opgemaakt.  

Planningscontext 

− In de bindende bepalingen van het RSV zijn de R4-west (vanaf B402 (Gent) tot 
de A11/N49 ter hoogte van Zelzate) en de N423 (tussen Nederlandse grens en 
N49/A11) als primaire weg I en de R4 Oost (van A14/E17 tot de A11/N49) als 
primaire weg II geselecteerd. 

− De primaire wegen hebben een belangrijke functie van gewestelijk belang en 
worden in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geselecteerd. De R4-oost 
(van de aansluiting 16 op de A10 ter hoogte van Merelbeke tot A14/E17) en de 
te ontwerpen tunnelverbinding tussen de R4-oost en R4- west worden 
geselecteerd als primaire wegen II. Primaire wegen I hebben in de eerste 
plaats een verbindingsfunctie op Vlaams niveau en een nevenfunctie 
“verzamelen op Vlaams niveau”. Ze staan in voor de verbinding met de 
internationale hoofdwegen. Primaire wegen II hebben als hoofdfunctie het 
“verzamelen op Vlaams niveau” en als nevenfunctie “verbinden op Vlaams 
niveau”. Ze verzorgen de ontsluiting vanuit de zeehaven naar de primaire 
wegen I en de hoofdwegen. 

− Binnen de deelruimte Oost-Vlaams kerngebied in het PRS wordt de R4 
uitgebouwd als grootstedelijke verdeelweg. Knooppunten van openbaar 
vervoer met de R4 vormen belangrijke locaties voor regionale bedrijvigheid. 
Het openbaar vervoersnetwerk en de radiale verzamelwegen moeten dan ook 
optimaal aansluiten op de R4-openbaar vervoersknooppunten. 

− Het PRS selecteert de N449-noord van A11/N49 (Zelzate) tot Rechtstro 
(Wachtebeke) als secundaire weg. Hierbij wordt vermeld dat er aandacht moet 
zijn voor de leefbaarheid in de doortocht van Wachtebeke. 

− De strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 
20-50’ bevat 4 ruimtelijke principes als toetsende elementen waaraan ruimtelijk 
beleid en projecten worden onderworpen:  

o Principe 1: Nabijheid en bereikbaarheid 
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o Principe 2: Meervoudig en intensief ruimtegebruik 
o Principe 3: Ecosysteemdiensten versterken 
o Principe 4: Maatschappelijke betaalbaarheid 

Overeenstemming met het PRS, de strategische visie van de conceptnota, 
(ontwerp) PRUP's en direct werkende normen op provinciaal niveau 

− Dit advies toetst het gewestelijk RUP aan het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen, aan de strategische visie van de 
conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-50’, aan eventuele 
(ontwerp) provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) en aan 
eventuele direct werkende normen op provinciaal niveau. 

− De planopties zijn niet strijdig met de bepalingen van het PRS, noch met de 
strategische visie van de conceptnota. Het gewestelijk RUP interfereert ook 
niet met (ontwerp) provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

3.   Besluit 

Artikel 1. Het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wachtebeke' te Wachtebeke 
wordt gunstig geadviseerd. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg gezonden worden naar 
het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 

PUNT 15. 
FINANCIËN – BUDGET 2019 
VASTSTELLING VAN EEN 3DE WIJZIGING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1904637 van 03 oktober 2019 

Tussenkomst : Christian Bauwens 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 6 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd met 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012) betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
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Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (gewijzigd met ministerieel 
besluit van 26 november 2012) tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

De omzendbrief van 20 juli 2018 van de minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 
2019. 

2.   Motivering 

Het budget 2019 werd op 21 november 2018 door de provincieraad 
vastgesteld.  

In de derde budgetwijziging worden de nodige kredieten ingeschreven om de 
continuïteit van het beleid in 2019 te kunnen verzekeren. 

3.   Besluit 

Enig artikel: Een derde wijziging aan het provinciebudget 2019, bestaande uit de 
verklarende nota en financiële nota met toelichting wordt vastgesteld 

PUNT 16. 
EREDIENSTEN – ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE APOSTEL ANDREAS EN HEILIGE 
MATERNE TE AALST 
JAARREKENING 2018 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1904556 van 03 oktober 2019 

Tussenkomst : Christian Bauwens 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 55 en 229 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van 
de centrale besturen van de erkende erediensten.  
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Jaarrekening 2018 van de Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en 
Heilige Materne, met zetel te Begijnhof 41 A, 9300 Aalst, vastgesteld in de 
vergadering van de kerkfabriekraad van deze gemeenschap op 1 september 2019 
en ingediend bij de provincie op 5 september 2019. 

Opmerkingen van de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken en van 
de financieel consulent van het departement Interne Organisatie in het Verslag aan 
de Provincieraad.  

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

Op basis van hogervermelde artikelen van het Eredienstendecreet moet binnen 
een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
jaarrekening bij de provincie, het advies van de Provincieraad naar de 
Gouverneur worden verzonden. Bij gebrek hieraan wordt de Provincieraad geacht 
een gunstig advies te hebben uitgebracht.  

Vervolgens moet de Gouverneur binnen een termijn van 200 dagen na de 
ontvangst van de jaarrekening zich uitspreken over de goedkeuring van deze 
jaarrekening en de bedragen ervan vaststellen. Hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de 
laatste dag van deze termijn. Als binnen deze termijn geen besluit is verstuurd 
naar de kerkfabriek, wordt de Gouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben 
verleend.  

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen: 

De jaarrekening 2018 sluit af met een batig saldo van 14.582,17 EUR.  

Dit batig saldo is in overeenstemming met het saldo van de zichtrekening op 
31 december 2018. 

2.1. Exploitatie 

In 2018 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 16.800,00 EUR. 

Rekening houdend met het exploitatieoverschot van 2017 en de in 2018 ontvangen 
exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 
14.582,17 EUR. 
 
Exploitatieresultaat 2018 -16.181,99
Overboeking naar investeringen -7.400,00
Overschot jaar 2017 21.364,16
Exploitatietoelage 2018 16.800,00
Overschot exploitatie 14.582,17  

Uit de ingediende jaarrekening blijkt dat de kerkfabriek het exploitatiebudget strikt 
heeft opgevolgd. De uitgaven vallen iets lager uit dan verwacht. 
 

2.2. Investeringen 
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De uitgave opgenomen in het investeringsluik in rubriek 401 “aankopen van 
kunstvoorwerpen” heeft betrekking op de aankoop van 4 zilveren olielampen.  

In het budget 2018 was hiervoor een krediet van 8.000 EUR voorzien, te 
financieren met een provinciale investeringstoelage (5.000 EUR) en een 
overboeking uit exploitatie (3.000 EUR).  

Voor de aankoop van 4 zilveren olielampen werd uiteindelijk een bedrag van 7.400 
EUR besteed. Omdat de rekening 2018 met een voldoende ruim overschot afsluit, 
kan deze investering integraal gefinancierd worden met een overboeking uit 
exploitatie en moet er geen provinciale investeringstoelage meer worden 
toegekend. 

De uitgaven opgenomen in het investeringsluik in rubriek 410 “hoofdgebouw van 
de eredienst” hebben betrekking op de restauratie van de Begijnhofkerk Sint-
Catharina te Aalst. Deze kerk is beschermd als monument en wordt door middel 
van een erfpachtovereenkomst aan de Orthodoxe Kerkfabriek ter beschikking 
gesteld. 

Aangezien deze erfpachtovereenkomst niet beantwoordt aan de voorwaarden van 
artikel 52/1, §1, 2de lid van het Eredienstendecreet moet de Provincie niet 
tussenkomen in de financiering van de restauratie van deze kerk en werd er in 
2017 dan ook geen provinciale investeringstoelage uitbetaald.  

Uit nazicht blijkt dat er in 2018 voor een totaal van 24.984,13 EUR aan 
investeringsuitgaven betaald zijn, bestaande uit: 

 ereloon architect: 606,85 EUR; ereloon op uitgevoerde werken 2017. 

 grote herstellingen: 24.377,28 EUR; een 2de vorderingsstaat van de 
aannemer m.b.t. het “voorafgaand onderzoek” werd betaald. 

In 2018 zijn onder meer volgende werken uitgevoerd: inspectie interieur, 
scheurmeting van de gewelven, beveiligingsnetten hangen, inspectie en 
stabilisering attiek, inspectie en voorlopige herstellingen daken en goten, 
daksondering, proefreiniging. 

Voor de financiering ervan werd beroep gedaan op volgende inkomsten:  

 investeringsoverschot 2017: 10.064,79 EUR; opgebouwd in 2017 door 
middel van giften en omhalingen. 

 giften en omhalingen: 14.919,34 EUR via de vzw CORFOO, de gelovigen 
en andere sympathisanten. 

 
Verder blijkt uit de controle van de stukken dat de verantwoording geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen die van aard zijn de jaarrekening ongunstig te adviseren. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De Provincieraad adviseert de jaarrekening 2018 van de Orthodoxe Kerkfabriek 
Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne, met zetel te Begijnhof 41 A, 9300 
Aalst, gunstig. 
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Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal naar de Gouverneur worden verzonden. 

PUNT 17. 
EREDIENSTEN – ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP KEVSER MOSKEE TE AALST 
JAARREKENING 2018 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1904558 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : Bart Blommaert, Olaf Evrard 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 29 
Aantal nee-stemmen : 6 
Aantal onthoudingen : 1 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten. 

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van 
de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Jaarrekening 2018 van de Islamitische gemeenschap Kevser Moskee, met zetel te 
Binnenstraat 7, 9300 Aalst, vastgesteld in de vergadering van het comité van deze 
Islamitische gemeenschap op 3 september 2019 en ingediend bij de provincie op 
6 september 2019. 

Opmerkingen van de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken en 
van de financieel consulent van het departement Interne Organisatie in het 
verslag aan de provincieraad. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

Op basis van hogervermelde artikelen van het Eredienstendecreet moet binnen 
een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
jaarrekening bij de provincie, het advies van de provincieraad over de jaarrekening 
van de Islamitische gemeenschap naar de gouverneur worden verzonden. Bij 
gebrek hieraan wordt de provincieraad geacht een gunstig advies te hebben 
uitgebracht. 
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Vervolgens moet de gouverneur binnen een termijn van 200 dagen na de 
ontvangst van de jaarrekening zich uitspreken over de goedkeuring van deze 
jaarrekening en de bedragen ervan vaststellen. Hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de 
laatste dag van deze termijn. Als binnen deze termijn geen besluit is verstuurd naar 
het comité, wordt de gouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben verleend. 

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen: 

Het resultaat van de jaarrekening 2018 is in overeenstemming met het saldo van 
de zichtrekening op 31 december 2018. 

In 2018 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 31.630 EUR. 

Rekening houdend met het exploitatieoverschot 2017 en de in 2018 ontvangen 
exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 
8,17 EUR. 

Exploitatieresultaat 2018 -31.727,95
Overboeking naar investeringen 0,00
Overschot jaar 2017 106,12
Exploitatietoelage 2018 31.630,00
Overschot exploitatie 8,17

 
Uit de ingediende jaarrekening blijkt dat het comité het exploitatiebudget maximaal 
heeft benut.  

Enkel in de rubriek “21 gebouw(en) van de eredienst”, is er een overschrijding van 
kredieten, maar dit is hoofdzakelijk het gevolg van hogere uitgaven voor 
nutsvoorzieningen en onderhoud dan initieel werd voorzien. 

Om deze noodzakelijke meeruitgaven te kunnen financieren heeft het comité een 
aantal uitgaven in de rubriek “20 eredienst” en de rubriek “22 bestuur van de 
eredienst” beperkt.  

Daarnaast leiden deze meeruitgaven tot een hogere tussenkomst van de vzw in de 
gemeenschappelijke uitgaven, die opgenomen wordt in de rubriek “11 gebouw(en) 
van de eredienst - post 119 andere ontvangsten”. 

In het jaar 2018 zijn er geen investeringen geweest. 

Verder blijkt uit de controle van de stukken dat de verantwoording geen aanleiding 
geeft tot opmerkingen die van aard zijn de jaarrekening ongunstig te adviseren. 

Op basis van het onderzoek van voorliggend dossier kan gunstig advies worden 
verleend aan de jaarrekening 2018. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De provincieraad adviseert de jaarrekening 2018 van de Islamitische 
gemeenschap Kevser Moskee met zetel te Binnenstraat 7, 9300 Aalst, gunstig. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal naar de Gouverneur worden verzonden. 
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PUNT 18. 
ONDERWIJS – FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 
VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT M.B.T. DE SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN DIE DE 
SLAAGKANSEN VAN LEERLINGEN IN HET LEERPLICHTONDERWIJS BEVORDEREN EN 
OPHEFFING VAN DE REGLEMENTEN VAN 18 NOVEMBER 2015, INWERKINGTREDING OP 01 
JANUARI 2020 MET AFWIJKING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1904262 van 03 oktober 2019 

Tussenkomst : Olaf Evrard 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 
Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  
 
Artikel 107, 2de en 3de lid van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.  
 
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.  
 
Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning 
en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 
subsidies.  
 
Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het subsidiëren van 
projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom. 
 
Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het subsidiëren van 
projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 
 
 Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad de 
provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking 
hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het 
inwendige bestuur van de provincie.  

Voorliggend subsidiereglement is een reglement dat betrekking heeft op het beleid 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit reglement wil met name de slaagkansen 
van de leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen, zodat ze nadien met 
succes kunnen overstappen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. 
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Dit reglement komt in de plaats van het Reglement van 18 november 2015 met 
betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van de gekwalificeerde 
uitstroom en het Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het 
subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het 
secundair onderwijs.  

Bij het Reglement studiekeuze moesten de aanvragen uiterlijk op 25 oktober van 
het schooljaar ingediend worden. Daardoor wisten de scholen pas net voor de 
kerstvakantie of hun project na nieuwjaar kon doorgaan. Ze willen liever bij het 
begin van het schooljaar weten of een project kan starten. Scholen waren dan ook 
vragende partij voor een vroegere indieningsdatum. 

Via het Reglement gekwalificeerde uitstroom kunnen ook studiekeuzeprojecten 
ingediend worden. Daarom is het aangewezen om nog met 1 subsidiereglement te 
werken. 

Dit subsidiereglement richt zich zowel op het basisonderwijs als op het secundair 
onderwijs. Daarom is de benaming “bevordering gekwalificeerde uitstroom” minder 
goed. Bij gekwalificeerde uitstroom denkt men eerder aan het secundair onderwijs. 
Scholen voor basisonderwijs denken hierdoor dat het reglement niet op hen van 
toepassing is. Daarom wordt ook een nieuwe naam voorgesteld. 

3.   Besluit 
 
Het Reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten die de 
slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen wordt vastgesteld 
als volgt:  
 
Artikel 1 – Definities  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 1° centrum: centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat ten minste 
15% regelmatige leerlingen telt die beantwoorden aan één van de 
leerlingenkenmerken zoals vermeld in artikel 242, §1, 1°, a), b) en c) van het 
besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie 
van het secundair onderwijs;  
 
2° hogeschool: één van de hogescholen vermeld in artikel II.3 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale 
bepalingen betreffende het hoger onderwijs;  
 
3° netoverschrijdend: over twee of meer onderwijsnetten heen;  
 
4° onderwijsnet:  
 
a) het gemeenschapsonderwijs;  
 
b) het gemeentelijk en het provinciaal onderwijs;  
 
c) het vrij onderwijs;  
 
5° samenwerkingsverband van scholen: een groep van één of meer scholen en/of 
één of meer centra, eventueel aangevuld met één of meer verenigingen, publieke 
rechtspersonen, hogescholen en/of universiteiten. In afwijking van dit principe kan 
een niet-autonoom centrum geen samenwerkingsverband aangaan met de school 
waaraan het verbonden is;  
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6° scholengemeenschap:  
 
a) een scholengemeenschap secundair onderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen 
opgericht volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 
december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs en 
waarvan minstens twee scholen ten minste 15% regelmatige leerlingen tellen die 
beantwoorden aan één van de leerlingenkenmerken zoals vermeld in artikel 242, 
§1, 1°, a), b) en c) van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 
houdende de codificatie van het secundair onderwijs;  
 
b) een scholengemeenschap basisonderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen 
opgericht volgens de bepalingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997 en waarvan minstens twee scholen ten minste 15% regelmatige leerlingen 
tellen die beantwoorden aan één van de leerlingkenmerken die recht geven op 
SES-lestijden zoals vermeld in artikel 133 van het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997;  
 
7° school: een autonome entiteit die onderwijs organiseert en die door de Vlaamse 
Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de 
hand van een uniek nummer wordt geïdentificeerd. Dit kan ofwel zijn:  
 
a) een school voor gewoon voltijds secundair onderwijs die ten minste 15% 
regelmatige leerlingen telt die beantwoorden aan één van de leerlingenkenmerken 
zoals vermeld in artikel 242, §1, 1°, a), b) en c) van het besluit van de Vlaamse 
regering van 17 december 2010 houdende de codificatie van het secundair 
onderwijs;  
 
b) een school die buitengewoon secundair onderwijs aanbiedt;  
 
c) een school die gewoon basisonderwijs aanbiedt en die ten minste 15% 
regelmatige leerlingen telt die beantwoorden aan één van de leerlingkenmerken 
die recht geven op SES-lestijden zoals vermeld in artikel 133 van het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997;  
 
d) een school die buitengewoon basisonderwijs aanbiedt;  
 
8°: universiteit: één van de universiteiten vermeld in artikel II.2 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale 
bepalingen betreffende het hoger onderwijs;  

9° vereniging: een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Artikel 2 – Voorwerp  
 
Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement kan de Deputatie subsidies toekennen aan nieuwe en/of vernieuwende 
projecten die de slaagkansen in het leerplichtonderwijs bevorderen.  

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanvraag worden ingediend 
door een school, een centrum, een scholengemeenschap of een 
samenwerkingsverband van scholen in de provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Bij een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband van scholen waarvan 
ook scholen van buiten de provincie Oost-Vlaanderen deel uitmaken, moet de 
subsidie gebruikt worden voor scholen gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen. 
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Artikel 4 – Aanvraagprocedure  
 
§ 1 De aanvraag van de subsidie voor een nieuw project en voor de verlenging van 
een project moet uiterlijk op 1 maart worden ingediend.  
 
Per aanvrager kan één projectaanvraag ingediend worden.  
 
De aanvraag van de subsidie moet via het voorziene formulier worden ingediend 
bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Directie Onderwijs en 
Vorming, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De datum van de poststempel of de 
datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van de datum van indiening.  
 
Het dossier van de aanvraag moet minstens volgende stukken bevatten:  
1° een motivering van de aanvraag;  
2° een gedetailleerde omschrijving van het project;  
3° naam, adres of zetel van de aanvrager;  
4° naam, adres, telefoon, GSM en mailadres van de contactpersoon van de 
aanvrager;  
5° als de aanvrager een samenwerkingsverband is, moet één van de partners 
opgegeven worden als eindverantwoordelijke en moet de inbreng van elke partner 
duidelijk aangegeven worden;  
6° een raming van de kosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd  
7° een overzicht van andere financieringsbronnen;  
8° bij een verlenging van een project: een tussentijdse evaluatie. In deze evaluatie 
komen de realisatie van het project en het budget aan bod. 
 
§ 2 Het project mag niet starten vóór de Deputatie heeft beslist over de aanvraag.  
 
§ 3 Eenzelfde project kan maximaal twee keer verlengd worden. Een tweede 
verlenging is enkel mogelijk als, bovenop de subsidiecriteria vermeld in artikel 5, 
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:  
1° de aanvrager werkt aan de structurele inbedding van het project in de 
organisatie;  
2° de aanvrager werkt aan de verspreidbaarheid van het project naar anderen.  
 
Subsidiëring op basis van het Reglement van 18 november 2015 met betrekking 
tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom 
of het Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het subsidiëren van 
projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs 
wordt in aanmerking genomen om te bepalen of een project reeds werd 
gesubsidieerd. 
 
Artikel 5 – Subsidiecriteria  
 
§ 1 Een project moet minstens één van de volgende doelstellingen beogen:  
 
1° een goede kennis van het Standaardnederlands bevorderen; 
 
2° de leermotivatie van de leerlingen bevorderen;  
 
3° het leer- en studietraject van de leerlingen optimaliseren;  
 
4° de oriëntering van de leerlingen verbeteren; 
 
5° verhogen van het aantal leerlingen dat het leerplichtonderwijs beëindigt met een 
kwalificatie; 
 
6° de voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt verbeteren, o.a. door de 
ondersteuning van het duaal leren;  
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7° de doorstroming van de leerlingen naar het hoger onderwijs verbeteren.  
 
In het basisonderwijs moet het project betrekking hebben op leerlingen die 
onderworpen zijn aan de leerplicht. 
 
§ 2 Om in aanmerking te komen voor subsidie moet daarenboven aan de volgende 
criteria zijn voldaan:  
 
1° het project is een in de tijd beperkt initiatief, waarvan de uitvoeringsperiode 
beperkt is tot één schooljaar na de beslissing van de Deputatie. Het heeft een 
duurtijd van minimum drie maanden;  
 
2° het project is nieuw of vernieuwend voor de aanvrager. Dit criterium geldt niet bij 
de verlenging van het project;  
 
3° het project heeft een duidelijk zelfstandige identiteit; de subsidie wordt niet 
gebruikt ter vervanging van andere, reguliere financieringsbronnen;  
 
4° het project heeft als streefdoel dat het, na het wegvallen van de subsidie, kan 
ingebed worden binnen de reguliere werking; 
 
5° het project moet het niveau van individuele leerlingbegeleiding overstijgen. 
 
Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, gaat de voorkeur naar projecten die 
een meerwaarde hebben omdat ze:  
 
- verspreidbaar zijn; dit betekent dat zij een goed voorbeeld zijn voor andere 
organisaties;  
 
- vernieuwend zijn, niet alleen voor de aanvrager, maar voor de hele 
onderwijssector.  
 
§ 3 Wanneer het een tweede verlenging betreft wordt rekening gehouden met het 
bepaalde in artikel 4, § 3 van dit Reglement.  
 
§4 De Deputatie kan jaarlijks één of meerdere inhoudelijke prioritaire accenten 
leggen. Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt via de website van de Provincie 
Oost-Vlaanderen.  
 
§ 5 Binnen deze voorwaarden kan de subsidie worden gebruikt voor zowel 
investeringskosten, personeelskosten als werkingskosten.  
 
Investeringskosten kunnen maximaal een kwart van de aangevraagde toelage 
bedragen.  
 
Bouw- en verbouwingswerken, aankoop of huur van gebouwen, uitrusting van 
gebouwen en andere infrastructuur komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Artikel 6 – Beslissingsprocedure 
 
§ 1 De Deputatie beslist over de aanvragen op grond van een voorstel van een 
adviescommissie, op basis van de subsidiecriteria. De adviescommissie doet 
eveneens een voorstel van subsidiebedrag. Indien voor een bepaald dossier er 
onvoldoende expertise aanwezig is bij de leden van de adviescommissie, kan de 
commissie zich laten bijstaan door een expert die wel over de nodige kennis 
beschikt. 
  
Wanneer het gaat over een verlenging houdt de adviescommissie bij haar 
beoordeling eveneens rekening met de tussentijdse evaluatie van het project.  
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De adviescommissie kan op eigen initiatief op basis van de ingediende aanvragen 
beleidssuggesties formuleren in haar voorstel.  
 
§ 2 De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de directie Onderwijs 
en Vorming en externe specialisten uit de verschillende onderwijsnetten.  
 
§ 3 De Deputatie duidt de leden van deze adviescommissie aan ten laatste 4 
maanden na de installatie van een nieuwe Provincieraad en dit voor een periode 
van 6 jaar.  
 
De voorzitter van de adviescommissie is de directeur van de Directie Onderwijs en 
Vorming. De secretaris is een personeelslid van de Directie Onderwijs en Vorming. 
Naast de voorzitter telt de adviescommissie maximum acht stemgerechtigde leden. 
Bij de aanduiding van de leden wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van 
de verschillende onderwijsnetten, regio’s, onderwijsniveaus en van het gewoon en 
buitengewoon onderwijs. De secretaris heeft geen stemrecht.  
 
De stem van de voorzitter is beslissend bij staking van stemmen.  
 
De leden van de adviescommissie die rechtstreeks betrokken partij zijn bij één van 
de ingediende aanvragen, moeten voor dat agendapunt de zitting van de 
adviescommissie verlaten.  
 
§ 4 De Deputatie beslist uiterlijk op 31 mei.  
 
De aanvragers worden binnen de week na de beslissing van de Deputatie op de 
hoogte gebracht. 
 
Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 
 
De subsidie bedraagt:  
 
- minimum 1 500 euro en maximum 5 000 euro per aanvraag van een school; 
 
- minimum 3 000 euro en maximum 10 000 euro per aanvraag van een 
scholengemeenschap of een samenwerkingsverband van scholen waarbij slechts 
twee scholen en/of centra actief betrokken zijn; 
 
- minimum 3 000 euro en maximum 15 000 euro per aanvraag van een 
scholengemeenschap of een samenwerkingsverband van scholen, waarbij meer 
dan twee scholen en/of centra actief betrokken zijn.  
 
Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10% verhoogd 
worden.  
 
Een project dat voor de eerste maal gesubsidieerd wordt, ontvangt een 1ste schijf 
van 70% van de subsidie voor 31 augustus volgend op de datum van beslissing 
van de Deputatie.  
 
Een project dat verlengd wordt, ontvangt de 1ste schijf van 70% van de subsidie 
maar nadat de verantwoordingsstukken voor de voorgaande periode zijn 
ingediend.  
 
Het saldo van 30% wordt uitbetaald na afloop van het project op basis van een 
inhoudelijk eindrapport en aan de hand van de betalingsbewijzen. Deze stukken 
moeten worden ingediend bij het provinciebestuur op bovenstaand adres, uiterlijk 
drie maanden na afloop van het project.  
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Een subsidie, verleend op grond van dit reglement mag niet worden gecumuleerd 
met een andere subsidie van de Provincie. Ze mag wel worden gecumuleerd met 
een gelijkaardige subsidie van een andere overheid. 
 
De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun. 
 
Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie  
 
De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe:  
 
1° de administratie te voeren volgens het daartoe voorziene formulier;  
 
2° de samenwerking met en/of het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
herkenbare wijze te vermelden en/of aan te brengen op alle communicatie die 
wordt gevoerd met betrekking tot het project;  
 
3° de aanvangs- en einddatum van het project mee te delen;  
 
4° een personeelslid van de directie Onderwijs en Vorming ter plaatse te laten 
komen in het kader van de opvolging van het project;  
 
5° na afloop van het project een inhoudelijk eindrapport in te dienen; 
 
6° ervaringen uit het project en methodieken ontwikkeld via het project te delen 
met andere organisaties met het oog op deskundigheidsbevordering van de sector. 
Deze deskundigheidsbevordering kan op verschillende manieren tot stand komen, 
onder meer: 
- via informatieoverdracht in provinciale studiedagen/uitwisseltafels; 
- via informatieoverdracht in andere relevante overlegplatforms; 
- via terbeschikkingstelling van een ontwikkelde tool; 
- via collegabezoek van een andere school. 
 
Artikel 9 – Controle en sancties 
 
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies 
te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en 
de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van 
het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en een opsomming van de 
stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden 
ingediend ter verantwoording van de subsidie.  
 
De aanvrager van de subsidie moet bovendien een inhoudelijk eindrapport 
voorleggen.  
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct 
werd nageleefd, kan de Deputatie, onverminderd lid 1, de toegekende subsidie 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting 
van toekomstige subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Artikel 10 – Betwistingen  
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement.  
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Artikel 11 – Slotbepalingen  
 
§1 Het Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het subsidiëren van 
projecten ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom wordt opgeheven met 
ingang van 1 januari 2020.  
 
Het Reglement van 18 november 2015 met betrekking tot het subsidiëren van 
projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs 
wordt opgeheven met ingang van 1 september 2020.  
 
§2 In afwijking van artikel 6, § 3 wordt de adviescommissie voor de eerste keer 
aangeduid vóór 29 februari 2020.  
 
§3 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

PUNT 19. 
DATA & ANALYSE: ACTIEGERICHT ONDERZOEK 
ACTUALISERING VAN DE PROCEDURE 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903646 van 26 september 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 35 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 2 § 2, Artikel 42, §3 en Artikel 43, §1 van het Provinciedecreet.  

Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies.  

Provincieraadsbesluit van 10 november 1999 over de procedure actiegericht 
onderzoek in de sectoren welzijn en gezondheid 

Voorstel van de Deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 

Op 10 november 1999 keurde de provincieraad de procedure actiegericht 
onderzoek in de sectoren welzijn en gezondheid goed.  
 
In het kader van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 en de huidige werking van 
Data & Analyse (D&A) is de procedure actiegericht onderzoek aan actualisering 
toe. 
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Deze procedure heeft ook als doel om het onderzoek dat uitbesteed wordt door de 
verschillende directies en departementen van het provinciebestuur te expliciteren 
en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. 

3.   Besluit 

Artikel 1 
De doelstelling van het instrument actiegericht onderzoek is om op een 
gestructureerde en continue wijze kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie te 
verzamelen en te interpreteren. Het onderzoek moet een bijdrage leveren in het 
verbeteren van de kwaliteit en de relevantie voor de beleidsvoering van het 
Provinciebestuur. Het resultaat van het onderzoek moet de beleidsvoerders een 
houvast bieden bij het aanpassen en/of uitbreiden van het huidige beleid of het 
uitstippelen van een toekomstig beleid, steeds binnen de marges van haar 
taakstelling. 

Artikel 2 
Op basis van de adviezen van een ambtelijke stuurgroep bepaalt de deputatie de 
toekenning van het onderzoek(en). 
 
Het Management team (MAT) treedt op als ambtelijke stuurgroep.  
De taken van de ambtelijke stuurgroep zijn: 

• inventariseren van de onderzoeksvoorstellen  en voorstellen formuleren 
rond de onderzoeksvra(a)g(en).Dit houdt o.a. de volgende elementen in: 
ruwe doelstelling van het onderzoek, budget, timing, eventuele aanwijzing 
van de te gebruiken methodiek, nodige deskundigheid van de partners,... . 

• waken over de beleidsrelevantie van de onderzoeksvoorstellen . 
• advies verlenen over het toekennen van de onderzoeksopdracht. Dit 

gebeurt op basis van volgende criteria: 
1. het realisme waarmee het tijdsschema is opgesteld en de mate waarin 

de momenten van tussentijdse en eindrapportering aansluiten bij de 
behoeften van het gekozen beleidsthema 

2. het realisme waarmee het gevraagde budget is opgesteld, en de 
verhouding tussen het gevraagde budget en de te verwachten 
onderzoeksresultaten 

3. de mate van opvolgbaarheid op korte en lange termijn van de 
mogelijke onderzoeksresultaten 

4. de mate waarin doelstellingen, methodologie, onderzoeksplan en 
tijdsschema omschreven zijn en goed gestructureerd 

5. in geval van samenwerking tussen organisaties: de meerwaarde van 
die samenwerking en de mate waarin er taakverdeling is tussen de 
partners. 

Artikel 3 
Volgende procedure en timing wordt gevolgd: 
maart eerste oproep in het MAT naar mogelijke 

onderzoeksvoorstellen 
september inventarisatie van de onderzoeksvoorstellen- bespreking 

van de voorstellen op het MAT en beslissing welk 
onderzoeksvoorstel (len) zullen voorgesteld worden aan de 
deputatie. Het MAT houdt hierbij rekening met de 
vooropgestelde criteria: 

september-oktober  beslissing deputatie over uit te voeren onderzoek(en) 
november-
december 

opvragen offertes en onderhandelingstijd 
onderzoeksinstellingen 

eind december beslissing deputatie over onderzoeksinstelling(en) + 
gunning(en) 

januari-februari van 
volgend jaar 

start van het onderzoek(en) 
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Artikel 4 
De geactualiseerde procedure treedt in werking na goedkeuring. 

PUNT 20. 
BESTUURSZAKEN – APB PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE – 
STATUTENWIJZIGING MET ONMIDDELLIJKE INGANG: 
- SCHRAPPING VAN ARTIKEL 5 – BESTAANSDUUR 
- WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 
- VASTSTELLING VAN DE GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1904757 van 03 oktober 2019 

Amendement van de Deputatie: 
Voorstel tot aanpassing van het ontwerpbesluit: 
• handhaving van artikel 9 (samenstelling Raad van Bestuur) 

Tussenkomsten : Bart Blommaert, Greet De Troyer 

Stemming over het amendement : 

 
Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

Stemming over het punt : 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 227 van het Provinciedecreet. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot machtiging van de 
voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36, §2 van 
het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies. 

Brief van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 14 mei 
2019. 

Artikel 59 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge. 
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Besluit van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 
van 18 september 2019. 
 
Brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding aan de Raad van Bestuur van het APB 
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 24 september 2019 inzake de klacht van 
de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van het APB 
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019. 

Brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding aan de Provincieraad van 24 september 
2019 inzake de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de 
Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 
2019. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

Onderwerp 

Voorliggend dossier bevat een voorstel van de Raad van Bestuur van het APB 
Zorgcentrum Lemberge om een statutenwijziging door te voeren, meer bepaald om 
artikel 5 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge te schrappen. 

Artikel 5 van de statuten 

Dit artikel luidt momenteel als volgt: “Het bedrijf is opgericht voor een duur die 
eindigt op 10 november 2019. De provincieraad kan beslissen om die duurtijd te 
verlengen met één of meerdere periodes die hij bepaalt.” 

Achtergrond 

Op 14 mei 2019 liet de Vlaamse Regering (Vlaams Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin) aan uw College per brief weten dat zij principieel 
akkoord was om het APB Zorgcentrum Lemberge over te dragen naar de 
gemeente Merelbeke. Daartoe is zij nu de nodige besluiten aan het voorbereiden, 
voornamelijk met betrekking tot de overdracht van personeel en vastgoed van het 
APB, in uitvoering van de artikelen 264bis en 265bis van het Provinciedecreet. Op 
vraag van de gemeente Merelbeke zal de Vlaamse Regering die besluiten zo laat 
mogelijk in 2019 nemen omdat dit een naadloze overgang naar de O.C.M.W.-
Vereniging Zorgband Leie en Schelde mogelijk maakt. Deze geschetste planning 
botst evenwel met de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge, die in artikel 5 
voorzien dat het APB Zorgcentrum Lemberge op 10 november 2019 ophoudt te 
bestaan en met andere woorden van rechtswege ontbonden is. Er dreigt aldus een 
rechtsvacuüm te ontstaan tussen 10 november 2019 en het tijdstip van de 
overdracht naar de gemeente Merelbeke, dat dringend moet worden opgelost.  

Het Provinciedecreet legt voor APB’s geen beperking in de tijd op. Eens opgericht 
bestaan zij voor onbepaalde tijd, tot de provincieraad beslist deze te ontbinden. 
Zodra de provincie haar bevoegdheid verliest (per 31 december 2019), haar bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 toegekend om het APB 
Zorgcentrum Lemberge in stand te houden, ook na de afslanking van de 
Provincies per 1 januari 2018, zal de provincieraad in toepassing van artikel 2 §3 
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en artikel 219 §1 van het provinciedecreet het APB Zorgcentrum Lemberge moeten 
ontbinden en in vereffening stellen. 

Procedure 

De procedure voor een statutenwijziging in een autonoom provinciebedrijf is 
geregeld in artikel 227 van het Provinciedecreet en stelt: 

“De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de 
provincieraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom 
provinciebedrijf in kwestie. 

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de 
statuten bekendgemaakt. Een volledige gecoördineerde tekst van de statuten 
wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de provincie.” 

Conclusie 

Een schrapping van artikel 5 van de statuten biedt het voordeel dat het APB 
Zorgcentrum Lemberge blijft bestaan als APB in vereffening waardoor bepaalde 
problemen inzake de timing van de voorgenomen overdracht kunnen worden 
opgevangen. Het laat ook toe om nog andere beslissingen te nemen die in het 
kader van de overdracht nodig zullen zijn. Tot slot laat deze oplossing toe om het 
APB Zorgcentrum Lemberge op ordentelijke wijze definitief te vereffenen. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Artikel 5 van de statuten van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge wordt 
met onmiddellijke ingang geschrapt. 

Artikel 2 

De gecoördineerde versie van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge 
wordt vastgesteld als volgt: 

PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE 
Autonoom Provinciebedrijf 
Gecoördineerde statuten 

Oorspronkelijke vaststelling: 14 december 2005 
Wijziging: 16 maart 2011 
Goedkeuring Vlaamse overheid: 27 juni 2011 
Inwerkingtreding gewijzigde statuten: 1 juli 2011 
Gewijzigd op 16 oktober 2019 
Gepubliceerd op……… 
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HOOFDSTUK  I  -  Algemene bepalingen 

Artikel 1. Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is een autonoom provinciebedrijf, 
beheerst door de bepalingen vervat in de afdelingen I en II van Titel VII, 
Hoofdstuk II van het Provinciedecreet van 9 december 2005. 

Art. 2. Het bedrijf heeft de oprichting en het beheren tot doel van medisch-
sociale instellingen in de sector van de zorgverstrekking. Het kan 
aanvullend andere activiteiten uitoefenen indien zij bijdragen tot of 
voortvloeien uit deze doelstelling. Het kan daartoe ook samen-
werkingsverbanden aangaan met andere instellingen.  

Art. 3. De provincieraad kan beslissen om in het bedrijf kapitaal in te brengen, in 
geld zowel als in natura. Dit kapitaal is onbeschikbaar voor aanwending, 
geldt als waarborg voor de schuldeisers en is door de provincie terug te 
nemen bij statutenwijziging of bij ontbinding van het bedrijf. 

Art. 4. De zetel van het bedrijf is gevestigd te 9820 MERELBEKE, Salisburylaan 
100. Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur naar een andere 
plaats in de provincie Oost-Vlaanderen worden overgebracht. 

Art. 5. (Geschrapt) 

HOOFDSTUK II  -  Bevoegdheden 

Art. 6. §1. Het bedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen 
binnen de grenzen, gesteld in deze statuten en de beheersover-
eenkomst. 

 §2. Het kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen 
naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. 

 §3. Het beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, 
de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging 
of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de 
uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. 

 §4. Het stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf 
geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de 
beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De 
maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de 
beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de provincieraad. 

 §5. Het kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich 
erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn opdrachten. De 
oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve 
oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun 
en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing 
tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de 
voormelde voorwaarden is voldaan. 

 De oprichting, deelname of vertegenwoordiging is onderworpen aan de 
voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder 
wordt toegekend. 

 §6 Het bedrijf kan binnen zijn opdrachten samenwerken met gemeenten 
en openbare centra voor maatschappelijk welzijn en dienaangaande 
beheersovereenkomsten afsluiten. 
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HOOFDSTUK III – Organen 

Afdeling 1  -  Algemeen 

Art. 7. Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directie-
comité. 
Er zijn geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid. 

Art. 8. De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet 
openbaar. De notulen van die vergaderingen en alle documenten 
waarnaar verwezen wordt in de notulen worden ter inzage neergelegd op 
de griffie van de provincie. 

Afdeling 2  -  Raad van bestuur  

Onderafdeling 1 - Samenstelling 

Art. 9. Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt 
zestien. Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van 
hetzelfde geslacht. 
Een groep van tenminste negen stemgerechtigde leden bestaat uit leden 
van de provincieraad. 
Een groep van ten hoogste zeven stemgerechtigde leden bestaat uit 
mandatarissen van de gemeenten en openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst 
hebben afgesloten. 
Gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het 
bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten en die niet in de 
raad van bestuur zijn vertegenwoordigd door een stemgerechtigd lid 
kunnen een vertegenwoordiger zonder stemrecht afvaardigen in de raad 
van bestuur. Deze vertegenwoordiger moet mandataris zijn bij het 
afvaardigend bestuur. 
Een gelijk aantal vertegenwoordigers zonder stemrecht wordt door de 
provincieraad aangeduid uit zijn leden. 
 
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provin- 
cieraad 
 
Elke fractie kan minstens één stemgerechtigd lid van de raad van bestuur 
aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een stem- gerechtigde 
vertegenwoordiging in de raad van bestuur. 
De overige leden van de raad van bestuur worden aangeduid 
overeenkomstig het vierde lid. Indien de gewaarborgde vertegen- 
woordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de 
fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft 
van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur aan te duiden, 
worden al de leden aangeduid overeenkomstig het vierde lid. 
Als aan het vereiste, vermeld in het eerste lid, dat ten hoogste twee 
derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van 
hetzelfde geslacht is niet is voldaan op basis van de aangeduide 
kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden 
van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor 
de fracties die deel uitmaken van de deputatie als voor de fracties die 
geen deel uitmaken van de deputatie. Als niet aan dat vereiste wordt 
voldaan, duiden de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van 
het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste 
twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht 
moeten zijn. 
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De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: 
1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel 
uitmaken van de deputatie en de fracties die geen deel uitmaken van de 
deputatie; 
2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties 
die deel uitmaken van de deputatie wordt evenredig verdeeld over die 
fracties; 
3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties 
die geen deel uitmaken van de deputatie wordt evenredig verdeeld onder 
die fracties. 
 
Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden 
van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad 
worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad 
wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In 
dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de 
nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan. 

Art. 10. De raad van bestuur kiest uit de stemgerechtigde bestuurders, benoemd 
uit de provincieraad, een voorzitter en een eerste ondervoorzitter. De 
voorzitter moet deel uitmaken van de deputatie. Een tweede ondervoor-
zitter wordt gekozen onder de stemgerechtigde bestuurders, benoemd uit 
de lokale mandatarissen. 
 
De leden van het directiecomité die niet de hoedanigheid van bestuurder 
hebben, wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij, eveneens 
zonder stemrecht. 

Art. 11. Zo de voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn functies 
uit te oefenen, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de eerste 
ondervoorzitter. 
 
Zo ook de eerste ondervoorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid 
verkeert zijn functies uit te oefenen, worden de bevoegdheden van de 
voorzitter uitgeoefend door een andere stemgerechtigde bestuurder, 
benoemd uit de provincieraad, volgens de volgorde van hun aanwijzing in 
de raad van bestuur. 

Art. 12. De provincieraadsleden met een mandaat in de raad van bestuur verlie-
zen dat mandaat op de datum van de installatie van de nieuwe 
provincieraad. Zij blijven evenwel met het oog op het afhandelen van 
lopende zaken in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad 
opnieuw provincieraadsleden in de raad van bestuur heeft benoemd. Zij 
zijn herbenoembaar.  
 
De lokale mandatarissen met een mandaat in de raad van bestuur verlie-
zen dat mandaat op 31 december van het jaar waarin de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Zij blijven evenwel in functie 
totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad opnieuw lokale 
mandatarissen heeft benoemd. Zij zijn herbenoembaar. 

Art. 13. Provincieraadsleden en lokale mandatarissen die hun mandaat verliezen 
zijn van rechtswege ontslagnemend. 
 
De overheid die hen heeft voorgedragen dient de raad van bestuur van 
dit feit onverwijld in kennis te stellen. 
 
De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de 
provincieraad worden ontslagen. 
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Een bestuurder kan zelf ontslag indienen. De ontslagnemende 
bestuurder blijft in functie tot het ontslag wordt aanvaard door de 
provincieraad. 

Art. 14. Wanneer in de loop van een bestuursperiode een mandaat in de raad 
van bestuur vacant wordt, voorziet de provincieraad ten spoedigste in de 
opvolging. 

Art. 15. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van de beheersovereen-
komst met de provincie beslissen aan degenen die er deel van uitmaken 
een presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten toe te 
kennen, die niet hoger mogen zijn dan de presentiegelden en vergoedin-
gen toegekend aan de provincieraadsleden.  

Onderafdeling 2 - Vergaderingen 

Art. 16. De raad van bestuur vergadert telkens als de aangelegenheden die on-
der zijn bevoegdheid vallen het vereisen, en ten minste drie keer per jaar. 

Art. 17. De raad wordt door de voorzitter bijeengeroepen, ten minste zeven vrije 
dagen vóór de vergadering. 

Art. 18. Op gemotiveerd verzoek van minstens één derde van de bestuurders is 
de voorzitter gehouden de raad op de aangeduide dag en het 
aangeduide uur met de voorgestelde agenda bijeen te roepen. 

Art. 19. In geval van hoogdringendheid en wanneer zich een onvoorzienbaar feit 
heeft voorgedaan waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou veroorza-
ken voor het bedrijf, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig 
uitstel en met alle beschikbare middelen geldig bijeenroepen. 

Art. 20. Elke uitnodiging vermeldt de agenda, de plaats en het tijdstip van de 
vergadering en is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten. 

Art. 21. De raad van bestuur kan geen besluit nemen indien niet de meerderheid 
van de stemgerechtigde leden, waaronder de meerderheid van de stem-
gerechtigde provinciale bestuurders, aanwezig is of vertegenwoordigd 
met toepassing van artikel 23. 
 
De raad kan echter, indien hij bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 
aantal stemgerechtigde leden is opgekomen, na een tweede oproeping 
en ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, maar op voor-
waarde dat de meerderheid van die leden stemgerechtigde provinciale 
bestuurders zijn, een beslissing nemen over de onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
De tweede oproeping moet vermelden dat de oproeping voor de tweede 
maal geschiedt. Bovendien moeten de eerste twee leden van dit artikel in 
de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen. 

Art. 22. Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem. 

Art. 23. Een stemgerechtigde bestuurder mag een andere stemgerechtigde 
bestuurder uit zijn groep machtigen om hem voor een welbepaalde ver-
gadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machti-
ging geschiedt schriftelijk. 
 
Een stemgerechtigde bestuurder mag niet meer dan één volmacht 
uitoefenen. 
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Art. 24. Een bestuurder mag niet : 
 
1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegen-
heden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij 
als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks 
belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht 
van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. 
Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een 
verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het 
Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;  
 
2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, 
behoudens in geval van een schenking aan het autonoom 
provinciebedrijf of de provincie, of deel te nemen aan een opdracht voor 
aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten 
behoeve van het autonoom provinciebedrijf of de provincie, behoudens in 
de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het 
autonoom provinciebedrijf of de provincie aangeboden dienstverlening en 
ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;  
 
3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling 
werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom 
provinciebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking 
of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;  
 
4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in 
geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom 
provinciebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom 
provinciebedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling 
binnen het autonoom provinciebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten 
aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, 
samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken 

Art. 25. De beslissingen worden genomen zoals hierna bepaald. 
 
De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoemingen, 
voordrachten, tucht- en ordemaatregelen, waar de stemmingen geheim 
zijn. 
 
Een voorstel is aangenomen indien het de volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen behaalt, waaronder de volstrekte meerder-
heid van de door de stemgerechtigde provinciale bestuurders geldig 
uitgebrachte stemmen. 
 
Zo de stemmen staken beslist de voorzitter, behalve bij stemmingen over 
orde- en tuchtmaatregelen, die bij staking van stemmen worden 
beschouwd als verworpen en onverminderd hetgeen hierna is bepaald 
voor benoemingen of voordrachten. 
 
In het geval het gaat om benoemingen of voordrachten waarvoor geen 
volstrekte meerderheid werd bereikt, wordt herstemd tussen de twee kan-
didaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
Zo in dat geval de stemmen staken, is de jongste kandidaat in leeftijd 
benoemd of voorgedragen. 

Art. 26. De notulen worden ondertekend door de voorzitter. Ze worden 
bijgehouden op de zetel van het bedrijf. 
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Onderafdeling 3 - Bevoegdheden 

Art. 27. De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij 
decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de 
provincieraad is voorbehouden. 
 
De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom provinciebedrijf in 
rechte als eiser of als verweerder. 
 
De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, 
bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden. 

Art. 28. De raad van bestuur bepaalt het beleid van het bedrijf, binnen de gren-
zen van de beheersovereenkomsten die met het provinciebestuur, 
gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden af-
gesloten. 

Art. 29. §1. Tussen de provincie en het autonoom provinciebedrijf wordt na 
onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het 
onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de provincie 
vertegenwoordigd door de deputatie en het autonoom provinciebedrijf 
door de raad van bestuur. 
 
De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing 
of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter 
inzage neergelegd op de griffie van de oprichtende provincie en op het 
secretariaat van het autonoom provinciebedrijf. 
 
§2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aange-
legenheden : 
 
1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet 
vervullen en van de doelstellingen ervan; 
2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering 
van de doelstellingen van het autonoom provinciebedrijf; 
3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, 
bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere 
vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het 
autonoom provinciebedrijf worden toegekend; 
4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen 
mogen worden verworven en aangewend; 
5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad 
van bestuur vastgesteld en berekend worden; 
6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom 
provinciebedrijf; 
7° de voorwaarden waaronder het autonoom provinciebedrijf andere 
personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten 
vertegenwoordigen; 
8° de informatieverstrekking door het autonoom provinciebedrijf aan de 
provincie; er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan 
en een operationeel plan op middellange en lange termijn; 
9° de rapportering door het autonoom provinciebedrijf aan de provincie 
op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. 
Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 221, 
tweede lid, van het Provinciedecreet wordt minstens voorzien in een 
jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst 
gedurende het afgelopen kalenderjaar; 
10° de wijze waarop het autonoom provinciebedrijf zal voorzien in een 
systeem van interne controle, de wijze waarop de auditinstantie bij het 
autonoom provinciebedrijf de audittaken uitoefent die aan de 
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auditinstantie zijn opgedragen overeenkomstig artikel 254 van het 
Provinciedecreet, naarmate dit artikel in werking is getreden, en de wijze 
van rapportering van die auditinstantie aan de provincieraad; 
11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbinte-
nissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake 
beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de 
beheersovereenkomst; 
12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereen-
komst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. 
 
§3. Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing 
en ontbinding van de beheersovereenkomst wordt die gesloten voor een 
periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van 
de provincieraad. 
 
De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks 
geëvalueerd door de provincieraad. 
 
Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe 
beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande 
overeenkomst van rechtswege verlengd. 
 
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen 
één jaar na de in het derde lid vermelde verlenging, of als een 
beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de 
provincieraad na overleg met het autonoom provinciebedrijf voorlopige 
regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst vermelde 
aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst 
gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in 
werking treedt. 

Art. 30. De raad van bestuur controleert het directiecomité. 

Art. 31. De raad van bestuur kan in een huishoudelijk reglement de aanvullende 
bepalingen vaststellen die zijn werking en deze van het directiecomité 
regelen. 
 
In dat reglement kan de raad van bestuur omschreven bevoegdheden 
delegeren aan het directiecomité, met uitzondering van die 
bevoegdheden die hem bij wet, decreet of door deze statuten 
uitdrukkelijk zijn toegewezen. Het reglement bepaalt de wijze waarop 
verantwoording wordt afgelegd aan de raad van bestuur. 

Art. 32. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van 
het autonoom provinciebedrijf. 
 
De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien 
van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de 
bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan 
worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de 
provincieraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben 
gekregen. 
 
Jaarlijks beslist de provincieraad over de aan de bestuurders te verlenen 
kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen 
rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom provinciebedrijf niet 
wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de 
rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de 
beheersovereenkomst. 
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Afdeling 3  -  Directiecomité 

Onderafdeling 1 - Samenstelling 

Art. 33. Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van 
Bestuur en vier leden. 
 
De leden worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur kan aan het directiecomité raadgevers toevoegen. 
Deze hebben geen stemrecht. 
 
De bepalingen van art. 12 tot en met 15 zijn van overeenkomstige toepa-
ssing op de leden van het directiecomité, met dien verstande dat 'provin-
cieraad' moet worden gelezen als 'raad van bestuur' en 'raad van bestuur' 
als 'directiecomité'. 
  
Leidende ambtenaren van het bedrijf die geen lid zijn van het directieco-
mité wonen de vergaderingen bij, zonder stemrecht. 
 
Het directiecomité kan zich tevens laten bijstaan door deskundigen, 
eveneens zonder stemrecht. 

Onderafdeling 2 - Vergaderingen 

Art. 34. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur. 
 
Zo deze afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functies uit te 
oefenen worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een lid van het 
directiecomité, volgens de volgorde waarin de leden werden benoemd. 

Art. 35. Het directiecomité vergadert telkens de aangelegenheden die onder zijn 
bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door zijn voorzitter bijeen-
geroepen. 

Art. 36. De bepalingen van art. 24 zijn van overeenkomstige toepassing op de 
vergaderingen van het directiecomité. 

Art. 37. De notulen worden ondertekend door de voorzitter. Ze worden 
bijgehouden op de zetel van het bedrijf. 

Onderafdeling 3 - Bevoegdheden 

Art. 38. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de voorbe-
reiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 
 
Het beslist tot het instellen van rechtsvorderingen wat de zaken van het 
dagelijks bestuur aangaat. 

Art. 39. Het directiecomité brengt regelmatig en telkens het daarom gevraagd 
wordt verslag uit aan de raad van bestuur. 

Art. 40. Het directiecomité kan, onder zijn verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk om-
schreven bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan leden van 
het personeel. Het bepaalt de wijze waarop deze verantwoording 
afleggen aan het directiecomité. 
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Art. 41. Akten en briefwisseling die het bedrijf verbinden worden ondertekend 
door de voorzitter van de raad van bestuur  of door diegene die hem 
vervangt.  
 
Binnen de grenzen van de aan het directiecomité of leden van het 
personeel gedelegeerde bevoegdheden, kan de voorzitter van de raad 
van bestuur de ondertekeningsbevoegdheid voor welbepaalde 
aangelegenheden delegeren aan andere leden van het directiecomité of 
aan leden van het personeel. 

Art. 42. De bepalingen vervat in de artikelen 32, eerste en tweede lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing op het directiecomité, waarbij 
'provincieraad' moet worden gelezen als 'raad van bestuur'. 

HOOFDSTUK IV  -  Financiën 

Afdeling 1. - Inkomsten en uitgaven. 

Art. 43. Binnen de grenzen bepaald in de beheersovereenkomst met de provincie 
ontvangt het bedrijf de inkomsten en draagt het de lasten van de 
uitoefening van zijn bevoegdheden en van al zijn andere activiteiten. 
 
Binnen dezelfde grenzen beslist het vrij over de omvang, de technieken 
en de voorwaarden van zijn externe financiering, daaronder begrepen het 
ontvangen van onder meer toelagen, giften en legaten en het aangaan 
van leningen. 

Afdeling 2. – Boekhouding, budget, jaarrekening en jaarlijks 
ondernemingsplan. 

Art. 44. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding geschiedt 
overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhou-
ding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uit-
voering ervan. 
 
Het autonoom provinciebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder 
jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen 
om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van het autonoom provinciebedrijf, van welke 
aard ook. 
 
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het 
toezicht van de Raad van Bestuur. 

Art. 45. Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april maakt de raad van bestuur de jaarreke-
ning op van het voorbije jaar en overhandigt deze aan het college van 
commissarissen, dat binnen de drie weken daaropvolgend zijn verslag 
indient. 

Art. 46. De raad van bestuur legt de jaarrekening, samen met het verslag van het 
college van commissarissen, uiterlijk op 31 mei van elk jaar ter goed-
keuring voor aan de provincieraad. 

Art. 47. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks uiterlijk op 31 
oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan 
de provincieraad. 
 
Het budget wordt opgemaakt overeenkomstig de regels die, naarmate ze 
in voege treden, krachtens de artikelen 145, 146, 147, § 1, § 2, eerste lid, 
§ 3 en § 4, en 175, worden gesteld voor het budget van de provincie. 
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Afdeling 3 - Bestemming van het resultaat – Bijdrage in de verliezen. 

Art. 48. Met inachtname van de terzake gesloten beheersovereenkomsten en 
nadat vijf procent van de winst werd gereserveerd, totdat tien procent van 
het kapitaal is bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming 
van het resultaat van het bedrijf. 

Art. 49. Wordt een boekjaar met verlies afgesloten dan wordt dit verlies gedelgd 
door heffing op de beschikbare reserves, bedoeld in voorgaand artikel. 
Zo deze laatste ontoereikend zijn, wordt het verlies naar het volgende 
jaar overgebracht, tenzij de Raad van Bestuur beslist het verlies terug te 
vorderen van de provincie, evenals van de gemeenten en openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een 
beheersovereenkomst hebben afgesloten, volgens de modaliteiten in die 
overeenkomst opgenomen. 

Art. 50. Wanneer ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief gedaald is 
tot minder dan de helft van het door de provincie ingebracht kapitaal, dan 
moet de raad van bestuur de deputatie op de hoogte brengen van dit feit 
en de deputatie verzoeken de provincieraad uit te nodigen om binnen 
een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is 
vastgesteld bijeen te komen teneinde te beraadslagen en te besluiten 
over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan 
opgesteld ter sanering van de financiële toestand. 

Afdeling 4. - Het College van Commissarissen. 

Art. 51. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van het 
bedrijf wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen met 
beslissende stem en twee commissarissen met raadgevende stem. 
De commissarissen met beslissende stem worden door de provincieraad 
gekozen buiten de raad van bestuur. Ten minste één van hen is lid van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn 
de stemgerechtigde leden van het college van commissarissen allen lid 
van de provincieraad. 
De twee commissarissen met raadgevende stem worden door de provin-
cieraad benoemd op voordracht van de gemeenten en openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een 
beheersovereenkomst hebben afgesloten. 

Art. 52. De raad van bestuur kan beslissen aan de leden van het college van 
commissarissen een presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk 
gemaakte kosten toe te kennen, die niet hoger mogen zijn dan de 
presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de provincieraads-
leden. 
 
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de commissaris-revisor. 

Art. 53. De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-
pen voor wat betreft de commissaris-revisor onverkort gelaten, eindigt het 
mandaat van commissaris op dezelfde wijze als dat voor de bestuurders 
het geval is. 

Art. 54. De bepalingen vervat in de art. 12 tot en met 14 en 24 zijn van 
overeenkomstige toepassing op het college van commissarissen. 
 
De art. 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennoot-
schappen, krachtens artikel 876 van het Wetboek van Vennootschappen, 
te lezen met behulp van de concordantietabel die in bijlage bij dat wet-
boek is gevoegd, zijn van toepassing op het bedrijf. 
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Art. 55. De commissarissen hebben de bevoegdheden en de verplichtingen zoals 
in het Wetboek van Vennootschappen en artikel 254, §2, eerste lid van 
het Provinciedecreet bepaald. 

Art. 56. De commissarissen stellen ten behoeve van de provincieraad een om-
standig verslag op, dat in het bijzonder de vermeldingen bevat die het 
Wetboek van Vennootschappen oplegt. 

Art. 57. De provincieraad kan één of meer leden van het college van commissa-
rissen horen. 

HOOFDSTUK V  - Rechtstoestand van het personeel. 

Art. 58. Het  personeel van het bedrijf kan in statutair of contractueel verband 
worden aangesteld. 
 
De overeenstemmende rechtspositieregeling van het provinciepersoneel 
is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de 
afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke 
karakter van het autonoom provinciebedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf 
bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan 
binnen de provincie. 

HOOFDSTUK VI  - Statutenwijziging, ontbinding en vereffening. 

Art. 59. De wijzigingen in deze statuten worden aangebracht bij beslissing van de 
provincieraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur. 
 
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtings-
beslissing en de statuten neergelegd. Een volledig gecoördineerde tekst 
van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie 
en op het secretariaat van het autonoom provinciebedrijf.  

Art. 60. § 1. De provincieraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en 
vereffening van het autonoom provinciebedrijf over te gaan. 
 
In de beslissing tot ontbinding wijst de provincieraad de vereffenaars aan. 
Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.  
 
§ 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden 
autonoom provinciebedrijf wordt overgenomen door de provincie.  
De provincie waarborgt de rechten die het autonoom provinciebedrijf op 
het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had 
vastgesteld.  
 
§ 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom 
provinciebedrijf worden overgenomen door de provincie.  
 
§ 4. In afwijking van § 2 en § 3 kan de provincieraad in het ontbin-
dingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de 
rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de 
overnemer of de overnemers van de activiteiten van het provinciebedrijf.”’ 

 
Artikel 3 
 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan het APB Provinciaal 
Zorgcentrum Lemberge. 
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PUNT 21. 
BESTUURSZAKEN – PARTICIPATIELIJST 
KENNISNEMING VAN DE PARTICIPATIELIJST 2018 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1904483 van 26 september 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 57, §4bis van het provinciedecreet. 

Voorstel van de deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

Op basis van artikel 57 §4bis provinciedecreet houdt de deputatie een volledig en 
geactualiseerd overzicht bij van: 

1. alle extern verzelfstandigde agentschappen, hun statuten en hun 
overeenkomsten met de provincie; 

2. alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie 
deelneemt; 

3. alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de provincie 
deel uitmaakt, hun statuten en hun overeenkomsten met de provincie  tot 
31.12.2018, deze laatste categorie tot en met 31 december 2018. 

Minstens eenmaal per jaar wordt de provincieraad in kennis gesteld van dit 
geactualiseerd overzicht, met een toelichting over alle wijzigingen die zich sinds de 
vorige toelichting hebben voorgedaan. 

3.   Besluit 

Enig artikel 

Er wordt akte genomen van onderstaande participatielijst 2018. 

Participatielijst 2018 

A. Inhoudstafel 
 
Landbouw en Platteland 
 
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen RATO vzw 
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw 
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP) vzw 

Economie, middenstand, stedenbeleid 
 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen – EROV 
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Erkend regionaal samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw 
Havenbedrijf Gent NV 
North Sea Port SE 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) 
Vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 
 
Internationale relaties 
 
Euregio Scheldemond 
Vlaams Nederlandse Delta 
EGTS Linieland van Waas en Hulst 

Onderwijs 
 
Consortium IX (Sint-Niklaas-Lokeren-Dendermonde) 
Het Beroepenhuis vzw 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw 
Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen vzw 
Scholengemeenschap Dendermondse gemeentescholen 
Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate 
Scholengemeenschap Gent 22 
Scholengemeenschap Dendermonde-Hamme 
Scholengemeenschap Meetjesland 
Scholengemeenschap Denderleeuw-Liedekerke-Ninove 
Scholengemeenschap Avelgem- Oudenaarde-Ronse 
Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem 
Poolstok 

Recreatiedomeinen 
 
APB provinciaal domein De Gavers 

Water 
 
VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

Mobiliteit 
 
Max Mobiel 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

Erfgoed 
 
Waalse Krook cvba 
Monumentenwacht Vlaanderen vzw 

Leefmilieu 
 
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw 
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw 
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw 
Regionaal Landschap Meetjesland vzw 
Regionaal Landschap Schelde- Durme vzw 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw 
VLM 
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Gezondheid 
 
Blijdorp III 
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 
Medov vzw (Medisch Oost-Vlaanderen, tak hulpverlening) 

Sociale Huisvestingsmaatschappijen 
 
WoonAnker Waas cvba-so, Temse 
De Gentse Haard cvba-so, Gent 
De Zonnige Woonst cvba-so, Hamme 
De Volkswoningen Aalst-Dendermonde cvba-so 
Dewaco Werkerswelzijn cvba-so, Aalst 
Eigen Dak cvba-so, Wetteren 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba-so, Beveren 
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba-so, Zele 
Habitare+cvba so, Deinze 
Hulp in Woningnood cvba-so, Berlare 
Kleine Landeigendom Het volk cvba so, Gent 
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba-so, Eeklo 
Ninove Welzijn cvba-so, Ninove 
SHM Denderstreek cvba-so, Aalst 
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba-so, Sint-Niklaas 
SM De Nieuwe Haard cvba-so, Ronse 
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro. Dendermonde cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba-so, Oudenaarde 
Tuinwijk cvba-so, Lokeren 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen EVA (VMSW), Brussel 
Volkshaard cvba-so, Gent 
Volkswelzijn cvba-so, Dendermonde 
Waasse Landmaatschappij cvba-so, Sint-Niklaas 
Wonen cvba-so, Zelzate 
WoninGent cvba-so 

Kredietmaatschappijen 
 
Elk Zijn Huis nv, Kortrijk-Hamme-Temse 
Onze Thuis nv (Onesto), Beveren 
Volkskrediet De Toren nv, Aalst 
 

Toerisme 
 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
Centrum Ronde van Vlaanderen vzw 
 

Ondersteuning gemeenten 
 
e-Gov 

ICT 
 
Cevi: Centrum voor Informatica vzw 
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Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
DDS (Dender, Durme en Schelde): Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal-Economische Expansie van het 
arrondissement Dendermonde 
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede 
Ilva: Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu 
Interwaas: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas  
Solva: Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en 
sociaal-economische expansie 
Verko: Verenigde Kompostbedrijven 

Restcategorie 
 
Ethias Gemeenrecht 
Gemeentedienst van België, Intercommunale coöperatieve vennootschap (in 
vereffening) 
Gemeentelijke Holding nv (in vereffening) 
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw 
 
Personeel 
 
OFP Pensioenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen 
 
 
B. Overzicht 
 
Landbouw en Platteland 
 

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw 
 

Juridische vorm 
vzw 
 
 
Maatschappelijke zetel en secretariaat 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
Tel. 09 267 87 43 
 
Contactpersonen 
Nicole Van Duyse, voorzitter 
Sofie Standaert, coördinator-secretaris 
 
Datum van oprichting 
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw werd opgericht op 3 december 1997. 
 
Opdracht en doelstellingen 

 
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw voert actieve rattenbestrijding 
uit langs waterlopen en op diverse openbare terreinen in Oost-Vlaanderen. 
In de eerste plaats spitst RATO vzw zich toe op rattenbestrijding, maar op 
vraag van gemeenten kunnen er ook extra diensten, die betrekking hebben op 
de bestrijding van dierlijke en plantaardige overlastsoorten en/of invasieve 
exoten, geleverd worden. 
Er is, door deelname aan verschillende Europese projecten, kennis 
opgebouwd rond beheer van zomerganzen en die worden jaarlijks afgevangen 
tijdens de ruiperiode. 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
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Financiële inbreng 
In 2018 ontving RATO vzw een werkingstoelage van 187.660,00 EUR.  
 

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw 
 

Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel en secretariaat 
Katelijne Business Center (gebouw 1) 
Baron Ruzettelaan 1 BO.3, 8310 Assebroek 
Tel: 050/73.77.72 
 
Contactpersonen 
Dirk Denorme (voorzitter)  
Thomas Vannecke, adviseur. 
 
Datum van oprichting 
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) werd opgericht in juni 
1996 op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de toenmalige GOM - 
West-Vlaanderen. Het VCM kreeg hierbij het statuut van een feitelijke 
vereniging en dit voor een periode van 7 jaar. De vzw werd opgericht op 25 
juni 2003. 
 
Opdracht en doelstellingen 
 
Het VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. 
Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het 
bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide.  
Het realiseren van mestverwerking vergt zowel van de sector als de overheid 
grote inspanningen. Het is de taak van het VCM om, als platform tussen de 
overheid en het bedrijfsleven, de vereiste inspanningen van beiden te 
vergemakkelijken. 
Het VCM fungeert als kenniscentrum en overlegorgaan.  
 
Financiële inbreng 
Als A-lid betaalde de Provincie in 2018 een ledentoelage van 7.910,00 EUR en 
een bijdrage in de werkingskosten van 3.750,00 EUR. 
 
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw-en Plantkunde vzw 
 
Juridische vorm 
Vzw 
Maatschappelijke zetel en secretariaat 
Familie van Rysselberghedreef 3/2, 9000 Gent 
Tel. 09 241 50 90 
 
Contactpersoon 
Frederik Matthijs, voorzitter 
Pieter Toebaert, algemeen directeur 
 
Datum van oprichting 
De Koninklijke Maatschappij voor Landbouwd-en Plantkunde vzw werd 
opgericht in 1808. De meest recente statuten werden gepubliceerd op 30 juli 
2018. 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
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Financiële inbreng 
In 2018 betaalde de Provincie een lidmaatschapsbijdrage van 75.000,00 EUR 
en kende een werkingstoelage van 50.000,00 EUR toe. 
 

ECONOMIE, MIDDENSTAND, STEDENBELEID 

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen - EROV 
 
Maatschappelijke zetel 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
 
Contactpersoon 
Brecht Carels, directeur 
 
Oprichting 
1955 
 
Opdracht 
Bevorderen van de economische ontwikkeling van de provincie Oost-
Vlaanderen 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Financiële inbreng Provincie 2018 
1.255.501,00 EUR 
 

 

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
 
Oprichting 
2005 
 
Opdracht 
Bijdragen tot de streekontwikkeling op economisch vlak en op het vlak van de 
werkgelegenheid binnen de regio Oost-Vlaanderen, inzonderheid door het 
inrichten en het ondersteunen van Sociaal Economische Raden van de Regio 
en Regionaal Sociaal-economische Overlegcomités, conform het decreet van 
7 mei 2004. 
 
Statuten en overeenkomsten 
 
De laatste wijziging van de statuten werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 21 december 2018. 

 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Financiële inbreng Provincie 2018 
107.721,96 EUR 
 

Havenbedrijf Gent NV (van publiek recht tot 29 juni 2018) 
 
Maatschappelijke zetel 
John Kennedylaan 32 
9042 Gent 
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Oprichting 
1 januari 2000 als gemeentelijk autonoom bedrijf 
 
Opdracht 
De publiekrechtelijke overheid die als taak heeft het beheer en de exploitatie 
van het havengebied van Gent en die de havenbestuurlijke bevoegdheden 
uitoefent overeenkomstig de bepalingen van het havendecreet. 
 
Geografisch werkgebied 
Het Gentse havengebied (grondgebied Gent, Evergem en Zelzate) 
 
Financiële inbreng provincie 
De provincieraad besliste in zitting van 26 april 2017 de voorziene budgetten 
voor 2018 en 2019 van het meerjarenplan te verschuiven naar 2017 waardoor 
de Provincie 13 miljoen euro kon bijdragen aan de kapitaalversterking van het 
Havenbedrijf Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen werd naar aanleiding van 
deze kapitaalsverhoging ingeschreven als A3-aandeelhouder. De participatie 
van 13 mio EUR vertegenwoordigt 4.822 aandelen. Daarnaast werd in 2017 
een subsidie toegekend in het kader van een Europees Project Connecting 
Europe Facility (CEF) genaamd: 
"Implementation Study for optimalization of cross-border rail infrastructure in 
the port area Ghent-Terneuzen" t.b.v. 18.750,00 EUR. 
 
Havenfusie 
 
De provincieraad stemde op 15 november 2017 in met de havenfusie tussen 
de Haven van Gent en Zeeland Seaports. De provincieraad keurde unaniem 
het fusieprotocol goed.  
De provincie zal na afloop van de fusietransactie daarmee deel uitmaken van 
de nieuwe Europese vennootschap North Sea Port SE die als holding boven 
de twee huidige havenbedrijven wordt opgericht. In het kader van de 
fusietransactie verkreeg de Provincie 43.350 aandelen V van North Sea Port 
SE en werden de 4.822 A3 aandelen van de Provincie Oost-Vlaanderen in 
Havenbedrijf Gent door de Provincie overgedragen naar North Sea Port SE. 
 
North Sea Port SE (Europese vennootschap naar Nederlands recht vanaf 
29 juni 2018) 
 
Maatschappelijke zetel 
Westkade 89, 4551 CE Sas van Gent (Postbus 132, 4530 AC Terneuzen, 
Nederland) 
 
Oprichting 
4 mei 2018 
 
Wettelijk kader 
De Provincie Oost-Vlaanderen wordt door artikel 3 van het decreet van 30 
maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van 
Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied 
Gent gemachtigd om deel te nemen in de holdingvennootschap North Sea Port 
SE. 
 
Opdracht 

(i) North Sea Port SE heeft tot doel het beheren, exploiteren en ontwikkelen, 
hetzij rechtstreeks, hetzij via haar Dochtermaatschappijen, van het Gebied 
(Gebied: de combinatie van  

 
(ii) in Nederland: de provincie Zeeland; 
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(iii) in Vlaanderen: het gebied gelegen aan of in de nabijheid van het kanaal 
Gent-Terneuzen op het grondgebied van de stad Gent, de gemeente 
Evergem en de gemeente Zelzate dat als beheersgebied van Havenbedrijf 
Gent is aangewezen bij decreet van het Vlaamse Gewest)  

en in dat kader de positie van het haven- en industriecomplex in het Gebied te 
versterken, dit zowel in nationaal als internationaal perspectief en zowel op 
korte als op lange termijn. 
 
Geografisch werkgebied 
 in Nederland: de provincie Zeeland; 
 in Vlaanderen: het gebied gelegen aan of in de nabijheid van het kanaal Gent-
Terneuzen op het grondgebied van de stad Gent, de gemeente Evergem en de 
gemeente Zelzate dat als beheersgebied van Havenbedrijf Gent is 
aangewezen bij decreet van het Vlaamse Gewest. 
 
Financiële inbreng provincie 
Zie fusietransactie bij Havenbedrijf Gent nv van publiek recht.  De Provincie 
Oost-Vlaanderen werd op 29 juni 2018 aandeelhouder van North Sea Port SE. 
 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) 
 
Maatschappelijke zetel 
PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
 
Contactpersoon 
Dieter Geenens, algemeen directeur 
 
Oprichting 
1 juni 2006 
 
Opdracht 
De POM Oost-Vlaanderen is het instrument waarmee de Provincie Oost-
Vlaanderen haar sociaal-economisch beleid uitvoert. 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Financiële inbreng Provincie 2018 
1.507.359,00 EUR 
 
Vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen 
 
Maatschappelijke zetel: 
Botermarkt 1 
9000 Gent 
 
Contactpersoon 
Ralph Nafzger 
Tel: 0470/19.50.23 
E-mail: ralph@ministryofmakers.be 
www.ministryofmakers.be 
 
Oprichting: 
10 maart 2014 
 
Opdracht: 
 
1. Bevorderen van meer ondernemerschap, meer startende ondernemingen 

en meer werkgelegenheid in de design-en creatieve sector in de stad Gent 
en de Provincie Oost-Vlaanderen. 

mailto:ralph@ministryofmakers.be
http://www.ministryofmakers.be/
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2. Versterken en verankeren van het industrieel weefsel en creeren van een 
hogere toegevoegde waarde voor de bedrijven in de stad Gent en in de 
Provincie Oost-Vlaanderen door: 
- Het belang en de meerwaarde te doen erkennen van design en 

innovatieve productontwikkeling bij de industriële sectoren 
- Meer kruisbestuiving tussen de industriële en de creatieve sectoren 

3. Meer kansen creëren voor duurzame en design-gedreven 
innovatieprojecten met een maatschappelijke meerwaarde en zo bijdragen 
tot een slimme en creatieve stad en provincie 

4. Zorgen voor een betere afstemming tussen het onderwijs en het werkveld 
door middel van een leeromgeving die gemodelleerd is naar de realiteit 
met professionele partners 

5. Creëren van een krachtige beeldvorming van Gents en Oost-Vlaams 
design en creatieve economie op regionaal, nationaal en internationaal 
niveau, zodat dit een waardevolle bijdrage biedt bij het aantrekken van 
meer bedrijvigheid naar de stad en de provincie. 

 
Financiële inbreng provincie 2018: 
 
Er werd in 2018 20.000,00 EUR betaald als jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en 
20.000,00 EUR als extra subsidie. 

 
INTERNATIONALE RELATIES 
 
Euregio Scheldemond 
 
Oprichting 
 
Op 16 november 1989 ondertekenden de gouverneurs van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen en de commissaris van de koningin van de provincie Zeeland 
een intentieverklaring tot grensoverschrijdende samenwerking. De installatie van 
de Scheldemondraad vond plaats op 13 december 1993 en bij deze gelegenheid 
werd een afsprakenregeling tussen de provincies ondertekend. 
 
Opdracht/doelstellingen 
 
De Scheldemondraad wordt omschreven als: 
'een overkoepelend grensoverschrijdend samenwerkingsplatform, dat 
gezamenlijke belangen van het werkgebied signaleert en formuleert en de 
grensoverschrijdende samenwerking bevordert op de terreinen milieu, ruimtelijke 
ordening, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, landbouw, veiligheid, 
gezondheidszorg en welzijn, sociaal-economische aangelegenheden alsook 
onderwijs en cultuur'. 
 
Samenstelling 
 
De Scheldemondraad bestaat uit vertegenwoordigers van de drie 
provinciebesturen en van de gemeenten uit het werkgebied. 
 
Vlaams Nederlandse Delta 
 
Oprichting 
 
Op 16 december 2011 werd de intentieverklaring Vlaams Nederlandse Delta 
ondertekend door de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en de 
Gedeputeerde Staten Noord Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. 
 
Omwille van het gemeenschappelijke belang werken deze provincies aan de 
duurzame ontwikkeling en versterking van het mondiale concurrentievermogen van 
de deltaregio. 
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Kennisuitwisseling en functionele samenwerking tussen relevante partners wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd. 
 
De partnerbijdrage bedroeg 25 000 EUR per provincie voor 2018. 
 
EGTS Linieland van Waas en Hulst 
 
Oprichting 
 
Op 15 juni 2011 werd de EGTS Linieland van Waas en Hulst opgericht door de  
gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst. De provincies Oost-
Vlaanderen en Zeeland sloten aan en later ook Interwaas en MLSO. De statuten 
van de “EGTS Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte 
aansprakelijkheid” werden op 7 juli 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 
Opdracht/doelstellingen 
 
De vier grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene werken aan 
de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. In de 
oprichtingsovereenkomst die op 15 juni 2011 is ondertekend staan twee grote 
doelstellingen: 

- het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de deelnemers bevorderen en ondersteunen 

- gezamenlijke projecten realiseren 
 
Samenstelling 
 
De Linieraad bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de acht 
partnerbesturen. 
 
Financiële inbreng provincie 
De partnerschapsbijdrage bedroeg 17.000 euro voor 2018. 

 

ONDERWIJS 

Consortium IX (Sint-Niklaas-Lokeren-Dendermonde) 
 
Juridische vorm: 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas (gerechtelijk arrondissement Dendermonde) 
 
Datum van oprichting 
20 december 2007 
 
Geografisch werkgebied 
Scheldeland en Waasland 
 
Doelstelling 
De consortia volwassenenonderwijs hebben geen verplichte taken meer uit te 
voeren en de meeste vzw’s werden opgeheven. Ook deze vzw zal zo snel 
mogelijk worden opgeheven als alle financiële en juridische kwesties opgelost 
zijn. 
 
Financiële inbreng Provincie 
Er is geen financiële inbreng vanuit de Provincie. 
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Het Beroepenhuis vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent 
Tel. 09 330 85 50 
 
Datum van oprichting 
juni 2000 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen 
 
Doelstelling 
Het Beroepenhuis wil jongeren aansporen om een bewuste en positieve keuze 
te maken voor een opleiding in het beroeps- of technisch secundair onderwijs. 
De jongeren vinden er informatie over allerhande beroepen en 
studierichtingen. 
 
Financiële inbreng Provincie 
34.000,00 EUR (2018) 
 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel 
Tel. 02 514 19 00 
Fax 02 512 66 36 
 
Contactpersoon 
Griet Mathieu, directeur-afgevaardigd bestuurder. 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen 
 
Opdracht en doelstellingen 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de officiële vertegenwoordiger van het 
Vlaams provinciaal onderwijs en behartigt als dusdanig de belangen van dit 
onderwijs bij diverse beleidsinstanties, departementen en organisaties. Ze 
werkt aan de kwaliteitsverbetering van het provinciaal onderwijs. 

Het POV organiseert pedagogische begeleiding op maat van de school, en 
coördineert en organiseert nascholingsactiviteiten op maat voor de 
personeelsleden van de provinciale scholen. 
 
Financiële inbreng 
30.403,27 EUR 

 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning vzw 
 
Juridische vorm 
vzw (opgericht door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) 
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Maatschappelijke zetel 
Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel 
Tel. 02 514 19 00 
 
Contactpersoon 
Griet Mathieu, directeur-afgevaardigd bestuurder. 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen 
 
Opdracht en doelstellingen 
De vereniging heeft tot doel elke vorm van pedagogische ondersteuning zelf te 
verstrekken, te laten verstrekken of de voorwaarden ertoe te creëren aan alle 
instellingen van het provinciaal onderwijs, of aan de instellingen die met 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning een akkoord 
hebben afgesloten. 
 
Financiële inbreng 
geen 
 

Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC) vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 
 
Datum oprichting 
September 2002 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Doelstelling 
de bewerkstelling van synergieën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, 
de optimale doorstroming van leerlingen, studenten en cursisten naar het 
bedrijfsleven en de opwaardering van het technisch onderwijs en het 
beroepsonderwijs 
 
Financiële inbreng Provincie 
40.000,00 EUR 

 

Scholengemeenschap Dendermondse gemeentescholen 
 

Contactadres 
Molenberg 9, 9200 Baasrode 
Tel. 052 34 59 11 
E-mail: gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be 

 
Scholen 
Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt, 
Klaverveld 6, 9255 Buggenhout (027052) - Dirk Bas 
Gemeentelijke De Schakel, Molenberg 9, 9200 Baasrode (023002) – Bjorn 
Verheyden 
Gemeentelijke Basisschool Grembergen, Rootjensweg 76, 9200 Grembergen 
(022004) - Anneke Gabriël 
Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool Schoonaarde-Oudegem, 
Klinckaertstraat 28, 9200 Schoonaarde (022947) – Danny Verneirt 

mailto:gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be
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Gemeentelijke Gesubsidieerde Basisschool De Toverboon, Denderbellestraat 
2A, 9200 Dendermonde (106153) - Sandra Mannaert 

 
Geen financiële inbreng Provincie 

 
 

Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate 
 

Contactadres 
Beukenstraat 1b, 9900 Eeklo 
Tel. 09 378 60 01 
E-mail : ka@maldegem@g-o.be 
Coördinerend directeur: Paul Fransoo 

 
Scholen 
PTI Eeklo, Roze 131, 9900 Eeklo – Marie-Thérèse Carrijn  
GO! Middenschool, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem – Geert De 
Buysere 
GO! Atheneum, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem - Paul Fransoo 
GO! Atheneum, Onteigeningsstraat 41B, 9060 Zelzate - Anja Van Parys 
GO! Middenschool, Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate – Benny Stroobant 
GO! Atheneum en Leefschool De Tandem, Eikelstraat 41, 9900 Eeklo – Nick 
Van Vooren 
 
Scholengemeenschap Gent 22 

 
Contactadres 
Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent 
Tel. 09 272 77 78 
E-mail: nathalie.vanden.bossche@pantarhei.be 
Coördinerend directeur: Nathalie Vanden Bossche 

 
Scholen 
PHTI, Henleykaai 83, 9000 Gent (36624) - Paulette De Vetter 
PIHS, Godshuizenlaan 65-75, 9000 Gent – Jurgen Bockstaele 
PM Gent, Abdisstraat 56, 9000 Gent – Henk Vlerick 
GO! Atheneum Gentbrugge, Ooievaarsnest 3, 9050 Gentbrugge – Sofie 
Vercoutere 
GO! SBSO Reynaertschool Christiaan Van der Heydenlaan 9041 Oostakker 
Marijke Eeckhout 

Einstein Atheneum,ASO Talen,Wet.& Kunst Hofbilkstraat 21 9940 Evergem 
Albrecht Terryn) 

MUDA Atheneum voor Podiumkunsten, Hofbilkstraat 21 9940 Evergem Lincy 
Van Twembeke 

GO! atheneum Mariakerke, Amand Casier de ter Bekenlaan 26, 9030 
Mariakerke Anja Van Den Bossche 

GO! atheneum Voskenslaan 60 9050 Gent Lieven Coorevits 

GO! lyceum Gent Kortrijksesteenweg 12 9050 Gent Ann Blomme 

GO! middenschool lyceum Gent, Kortrijksesteenweg 32, 9000 Gent- Marino 
Van Moortel 

GO! middenschool Voskenslaan Gent, Voskenslaan 60 9050 Gent- Bob 
Podevijn 

KTA MoBi, Coupure rechts 312 9050 Gent (43307) Stijn Seghers 

GO! technisch atheneum-GITO Groenkouter Sint-Amandsberg, Sint-
Baafskouterstraat 129 9040 Sint-Amandsberg Benny Vandevoorde 
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IVG School, Nederkouter 112 9000 Gent Olivier Szafiro 

IVG-School, Nederkouter 112 9000 Gent Bram De Rycke 

Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165 9090 Melle Brigitte De Baere 

GO! atheneum Merelbeke Potaardeberg 59 9820 Merelbeke Pascal 
Vanhoecke 

 
 

Financiële inbreng Provincie 
2.429,00 EUR 
 
Scholengemeenschap Dendermonde-Hamme 

 
Contactadres 
Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde 
Tel. 052 25 88 10 
E-mail: gert.dewit@g-o.be 
Coördinerend directeur: Gert De Wit 

 
Scholen 
Prov. BUSO Spectrum, Platteput 4 9255 Buggenhout Rhéa Cabuy 
PTI Hamme, Meulenbroekstraat 15, 9220 Hamme – Dirk Vermeulen 
GO! Atheneum Dendermonde, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde - Gerd De Wit 
GO! Talent Dendermonde, Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde - Tom Rydant 
GO! Middenschool Athenea Dendermonde, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde 
Nick Van Kerckhoven 
GO! Middenschool  Athenea Dendermonde, Begijnhoflaan 1, 9200 
Dendermonde Bart Roels 
GO! Middenschool  MIRA Hamme, Loystraat 70, 9220 Hamme Vincet Browet 

 
Financiële inbreng Provincie 
Geen toelage toegekend. 

 
Scholengemeenschap Meetjesland 

 
 
Contactadres 
Marktstraat 10, 9990 Maldegem 
Coördinerend directeur: Manu Buysse (Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, 
Kruipuit 19 a, 9991 Maldegem) 
Tel.: 09 377 27 52 
Email: basisschool.kruipuit@Maldegem.be 

 
Scholen 
Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Zonnewijzer, 
Gentsesteenweg 82-84, 9900 Eeklo (116079) - Luc Eeckhout 
Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Zeppelin, 
Stoepestraat 40, 9960 Assenede, Sabine Claeys. 
Gemeentelijke Basisschool Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 28, 9968 
Bassevelde (025081) - Pedro Haers 
Gemeentelijke Basisschool Lovendegem, Eeksken 29, 9920 Lovendegem - 
Lode Wytynck 
Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, Kruipuit 19a, 9991 Maldegem - Manu 
Buysse (dirco) 
Gemeentelijke Lagere School Sint-Laureins, Leemweg 1, 9980 Sint-Laureins 
(025148) - Rudy Van Quekelberghe 
Gemeentelijke Basisschool De Krekel, E. Caluslaan 9, 9060 Zelzate – An 
Lecluijze 

 

mailto:basisschool.kruipuit@Maldegem.be
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Financiële inbreng Provincie 
1.162,80 EUR 

 
Scholengemeenschap Denderleeuw-Liedekerke-Ninove 

 
Contactadres 
Astridlaan 33-39, 9400 Ninove 
Tel. 054 33 28 96 
E-mail: scholengemeenschap@kouter.net 
Coördinerend directeur: Marc Berckmoes 

 
Scholen 
PTI Ninove, Centrumlaan 160, 9400 Ninove – Filip Binon 
GO! Atheneum Denderleeuw, Kouterbaan 20, 9470 Denderleeuw – Tina Van 
der Stock 
GO! Atheneum Ninove, Dreefstraat 31, 9400 Ninove – Helga Van der Elst 
GO! Middenschool Ninove, Astridlaan 33-39, 9400 Ninove - Marc Berckmoes 
GO! Technisch Atheneum Liedekerke, Kleemputtenstraat 20, 1770 Liedekerke 
– Jethro De Schinkel 

 
Financiële inbreng Provincie 
2.429,00 EUR 
 
Scholengemeenschap Avelgem-Oudenaarde-Ronse 

 
Contactadres 
Aalststraat 180, 9700 Oudenaarde 
Tel. 056 65 01 11 
E-mail: peter.de.mezel@sgr21.be 
Coördinerend directeur: Peter De Mezel 

 
Scholen 
PIVA, Minderbroedersstraat 6, 9700 Oudenaarde - Geert Billooye 

GO! middenschool Avelgem Oudenaardsesteenweg 20 8580 Avelgem Willem 
Vandenhaute 

GO! atheneum Avelgem Oudenaardsesteenweg 20 8580 Avelgem Ciska 
Philips 

Provinciaal Technisch Instituut, Graaf Karel de Goedelaan 7 8580 Kortrijk 
Francis Bruyneel 

GO! atheneum Oudenaarde, Fortstraat 47 8580 Oudenaarde Ann Van Landuyt 

GO! atheneum – Da Vinci campus, Gustave Royerslaan 39 8580 Ronse 
Vanessa Van Cauwenberge 

 
Financiële inbreng Provincie 
2.429,00 EUR 
 
Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem 

 
Contactadres 
Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen 
Tel. 054 41 22 88 
Coördinerend directeurs: Isabelle Truyen  
Email: codi.so@scholengroep20.be 

 
Scholen 
PTI Zottegem, Sabina Van Beierenlaan 35, 9620 Zottegem - Marleen 
Verdonck 

mailto:scholengemeenschap@kouter.net
mailto:peter.de.mezel@sgr21.be
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GO! Atheneum Zottegem, Meerlaan 25, 9620 Zottegem - Barbara Fernandez 
GO! Atheneum Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103, 9500 
Geraardsbergen – Brecht Persoons 
GO! Middenschool Geraardsbergen, Wegvoeringsstraat 7, 9500 
Geraardsbergen – Betty Gierts 
GO! Technisch Atheneum Herzele, De Tramzate 9, 9550 Herzele - Sandy 
Maegerman  
GO! Technisch Atheneum Brakel, Kasteelstraat 32, 9660 Brakel – Katrien De 
Schepper 

 
Financiële inbreng Provincie 
2.429,00 EUR 

 
Poolstok 

Juridische vorm 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Maatschappelijke zetel 
Technologielaan 11, 3001 Leuven 
Datum oprichting 
Het decreet van 2 maart 1999 gaf de Vlaamse Regering de bevoegdheid om 
Poolstok als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te 
richten. Het decreet regelt ook de missie, de taken, de werking en de middelen 
van Poolstok. Oprichtingsakte 9/7/1999 
Opdracht/doelstelling 
1' het ínstaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van 
overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, 
hetzij door derden 
2' aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de 
organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de 
organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties.  
3' professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR- 
activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten De 
vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen 
tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.  Ze kan 
participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of 
rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of in 
de hand werken. 

 
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen  
Financiële inbreng Provincie 
6 197,50 EUR 

RECREATIEDOMEINEN 

APB Provinciaal domein De Gavers 
 

Juridische vorm 
Autonoom provinciebedrijf 
 
Zetel 
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 
Tel. 054 41 63 24 
Fax 054 41 03 88 
 
Datum oprichting 
11 september 2003 (voordien vzw Provinciaal domein De Gavers sedert 
3 maart 1977) 
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Opdracht/doelstelling 
Het APB kreeg als taak het provinciaal ontspanningsgebied De Gavers uit te 
baten en verder uit te bouwen als toeristisch-recreatief domein. Daartoe 
werden per 1 januari 2004 alle activiteiten van de vzw overgenomen door het 
autonoom provinciebedrijf. 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 
Financiële inbreng Provinciebestuur 
- 3.026.559 EUR als prijssubsidie 
- 581.000 EUR als investeringssubsidie. 
 
Statuten en overeenkomsten 
In 2018 is er geen statutenwijziging gepubliceerd geworden in het Belgisch 
Staatsblad. 
 

WATER 

 

VMW : Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
 
Juridische vorm 
cvba 
 
Maatschappelijke zetel - Hoofddirectie 
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel 
Tel. 02 238 94 11 
Fax 02 230 97 98 

 
Directie Oost-Vlaanderen 
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent 
Tel. 09 240 91 11 
Fax 09 222 89 16 
E-mail: info@vmw.be 
www.vmw.be 
 
Datum oprichting 
De NMW, Nationale Maatschappij der Waterleidingen, werd opgericht bij wet 
van 26 augustus 1913. Ingevolge de wet van 28 december 1984 tot afschaffing 
of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut werd de NMW 
met ingang van 1 januari 1988 opgesplitst in de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening en in de Société Wallonne des Distributions d’Eau. 

 
Opdracht/doelstelling 
De maatschappij heeft tot doel de studie, het oprichten en de exploitatie van 
alle installaties nodig voor de openbare watervoorziening en de inzameling en 
zuivering van afvalwater. 
Daarenboven kan de maatschappij, met andere instellingen van openbaar nut, 
gemeenten, verenigingen van gemeenten en particulieren, op hun verzoek, 
contracten aangaan op het gebied van waterproductie, waterdistributie en 
afvalwaterzuivering. 
 
Geografisch werkgebied 
Het Vlaams Gewest 
 
Financiële inbreng Provincie 

mailto:info@vmw.be
http://www.vmw.be/
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De Provincie beschikt over 78.808 aandelen P Waterdienst (1.970.200,00 
EUR) en 79.893 aandelen G-Waterdienst (1.997.325,00 EUR). In totaal is er 
3.948.238,89 EUR volstort. Er diende in 2018 nog 19.286,10 EUR volstort te 
worden. 
 

MOBILITEIT 

Max Mobiel 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel 
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
 
Datum oprichting 
11 januari 2007 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft de ontwikkeling en de implementatie van duurzame 
initiatieven ter bevordering van mobiliteit en werkgelegenheid in de Gentse 
regio tot doel. 
 
Geografisch werkgebied 
Gentse regio 
 
 
Financiële inbreng Provincie: 
Geen inbreng van de Provincie 
 

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
 
Juridische vorm 
Publiekrechterlijke vereniging met rechtspersoonlijkheid 
 
Maatschappelijke zetel en algemene directie 
Motstraat 20, 2800 Mechelen 
Tel. 015 40 87 11 
Fax 015 40 87 09 
 
De Lijn Oost-Vlaanderen 
Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge 
Tel. 09 211 91 11 
Fax 09 211 93 16 
 
Datum oprichting 
Decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij 
 
Opdracht/doelstelling 
Organisatie openbaar vervoer (bus en tram) 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaams Gewest 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie Oost-Vlaanderen beschikt over 23.971 aandelen zonder 
nominale waarde op een algemeen totaal van 2.706.052. 
In 2018 bedroeg de annuïteit 20.997,53 EUR. 



 NOTULEN 
 

Provincieraad van 16 oktober 2019 97 
 

 

ERFGOED 

 
Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk 
 
Juridische vorm 
cvba 

 
Maatschappelijke zetel en kantoren/directie 
Botermarkt 1, 9000 Gent,  
Tel. 09 269 84 81  
Contactpersoon: Stefaan Deruyck (stefaan.deruyck@vooruit.be) 
 
Administratieve zetel 
Volderstraat 1, 9000 Gent 
 
Opdracht/doelstelling 
Waalse Krook cvba coördineert de inspanningen om tot de ontwikkeling van de 
site Waalse Krook te komen.  
 
Geografisch werkgebied 
Gent 
 
Financiële inbreng van de Provincie 
6.017.272,00 EUR renteloze lening 
3.982.728,00 EUR kapitaal 
 
Monumentenwacht Vlaanderen vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
Maatschappelijke zetel en kantoren 
Erfgoedhuis Den Wolsack 
Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen 
Tel. 03 212 29 50 
Email: info@monumentenwacht.be 
Opdracht/doelstelling 
Monumentenwacht vzw stimuleert het onderhoud van het historisch waardevol 
erfgoed in Vlaanderen en bewaakt een uniforme dienstverlening en 
kwalitatieve werking over Vlaanderen. Deze vzw voorziet ook de bijkomende 
dienstverlening zoals gevraagd door de Vlaamse overheid.  

Binnen het beleidsdomein Onroerend Erfgoed is het organiseren en 
coördineren van monumentenwacht voor de provincies een belangrijke taak. 
De provinciale monumentenwachtdiensten zijn verenigd in een interprovinciale 
koepel Monumentenwacht Vlaanderen vzw, die formeel ressorteert onder de 
VVP. Provincie Oost-Vlaanderen participeert aan Monumentenwacht vzw.  
 
De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur bestaat uit de vijf 
provincies, vertegenwoordigd door de vijf gedeputeerden Erfgoed, aangevuld 
met de VVP. Het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door 
vertegenwoordigers van de administraties Erfgoed en de VVP aangevuld met 
de directeur van vzw Monumentenwacht Vlaanderen.  
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen 
Financiële inbreng Provincie Oost-Vlaanderen 2018 
80.000,00 EUR 
 

mailto:stefaan.deruyck@vooruit.be
mailto:info@monumentenwacht.be
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LEEFMILIEU 

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 

 
Zetel 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
Tel. 09 267 78 60 
Fax 09 267 76 99 
E-mail: bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be  
Website: www.bosgroep.be 

 
Contactpersoon 
Klaartje Van Loy 
 
Datum oprichting 
14 juni 2007 in Dendermonde 
 
Opdracht/doelstelling 
Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders 
uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan 
omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. 
In uitvoering van het witboek interne staatshervorming en het decreet tot 
wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 25 april 2014, vallen 
bosgroepen vanaf 1 januari 2014 onder de bevoegdheid van de provincies 
voor wat betreft erkenning, subsidiëring en opvolging. In het kader hiervan 
werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie Oost-
Vlaanderen en Bosgroep Oost-Vlaanderen Midden Oost-Vlaanderen vzw. 
 
De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: 
- adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, 
bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak; 
- sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te 
beheren; 
- organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke 
bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, 
…; 
- het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, 
bosgebruikers en overheden; 
- actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en 
verenigingen,zodanig dat win-winsituaties voor beide partijen ontstaan. 
 
Geografisch werkingsgebied 
de gemeenten Aalst, Berlare, Buggenhout, De Pinte, Deinze, Dendermonde, 
DesTelbergen, Erpe-Mere, Gavere, Gent (zuid), Hamme, Kruibeke, Laarne, 
Lebbeke, Lede, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, 
Sint-Martens-Latem, Temse, Wetteren, Wichelen, Zele en Zulte 
 
Financiële inbreng 
−  Basistoelage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 67.500,00 EUR 
- Projectsubsidie soortenbescherming Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 

5.000,00 EUR 
−   Toelage Agentschap voor Natuur en Bos, IHD middelen via provincie: 
37.300,00 EUR 
 

 

 

mailto:bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be
http://www.bosgroep.be/
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Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
Tel. 09 267 78 60 
Fax 09 267 76 99 
E-mail: bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be of sylvie.mussche@oost-
vlaanderen.be 
Website: www.bosgroepen.be 

 
Contactpersoon 
Sylvie Mussche 
 
Datum oprichting 
29 april 2004 in Gent 
 
Opdracht/doelstelling 
Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders 
uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan 
omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. 
De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: 
- adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, 
bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak; 
- sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te 
beheren; 
- organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke 
bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, 
….; 
- het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, 
bosgebruikers en overheden; 
- actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en 
verenigingen, zodanig dat win-winsituaties voor beide partijen ontstaan. 
 
Geografisch gebied 
De gemeenten Sint-Laureins, Maldegem, Knesselare, Aalter, Assenede, 
Kaprijke, Eeklo, Waarschoot, Zomergem, Nevele, Lovendegem, Zelzate, 
Evergem, Gent (noordelijke gedeelte), Wachtebeke, Lochristi, Moerbeke, 
Lokeren, Stekene, Sint-Niklaas, Waasmunster, Sint-Gillis-Waas, Beveren 
 
Financiële inbreng 
− Basistoelage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; 67.500,00 
  EUR per jaar 
- Projectsubsidie soortenbescherming Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 

5000,00 EUR 
− Toelage Agentschap voor Natuur en Bos, IHD middelen via de provincie: 
37.300,00 EUR 
 

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Veemarkt 27, 9600 Ronse 
Tel. 055 21 62 80 
E-mail: vlaamseardennen@bosgroep.be of hans.scheirlinck@bosgroep.be 
Website: www.bosgroep.be 

mailto:bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be
mailto:sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be
mailto:sylvie.mussche@oost-vlaanderen.be
http://www.bosgroepen.be/
mailto:vlaamseardennen@bosgroep.be
mailto:hans.scheirlinck@bosgroep.be
http://www.bosgroep.be/
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Contactpersoon 
Hans Scheirlinck 
 
Datum oprichting 
26 april 2005 in Zottegem 
 
Opdracht/doelstelling 
Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders 
uit het werkingsgebied. De doelstellingen van de bosgroepen staan 
omschreven in art. 41 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. In uitvoering 
van het witboek interne staatshervorming en het decreet tot wijziging van de 
regelgeving inzake natuur en bos van 25 april 2014 vallen bosgroepen vanaf 1 
januari 2014 onder de bevoegdheid van de provincies voor wat betreft 
erkenning, subsidiëring en opvolging. In het kader hiervan werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie Oost-Vlaanderen 
en Bosgroep Oost-Vlaanderen Vlaamse Ardennen tot Dender vzw. 
De basiswerking van de bosgroep omvat het volgende: 
- adviesverlening en informeren van de boseigenaars zowel op technisch, 
bosbouwkundig, juridisch als administratief vlak; 
- sensibiliseren en stimuleren van de boseigenaars om hun bos duurzaam te 
beheren; 
- organiseren van gezamenlijk bosbeheer o.m. via gezamenlijke 
bosbeheerplannen, gezamenlijke houtverkoop, gezamenlijke beheerwerken, 
…; 
- het bieden van een neutraal overlegforum tussen boseigenaars, 
bosgebruikers en overheden; 
- actief werken aan samenwerkingsverbanden met lokale overheden en 
verenigingen, zodanig dat win-winsituaties voor beide partijen ontstaan. 
 
Geografisch gebied 
de gemeenten Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, 
Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, 
Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm 
 
Financiële inbreng 
− Basistoelage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 90.000,00 EUR 
- Projectsubsidie soortenbescherming Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: 

5.000,00 EUR 
− Toelage Agentschap voor Natuur en Bos, IHD middelen via Provincie: 
37.300,00 EUR 

 

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Marktstraat 65, 9990 Maldegem 
Tel. 050 70 00 42 
Fax 050 70 00 41 
E-mail: info@rlm.be 
Website: www.rlm.be 

 
Contactpersoon 
Katrien Geurts, algemeen coördinator 
 
Datum oprichting 
30 november 1998 in Eeklo 
 

mailto:info@rlm.be
http://www.rlm.be/
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Opdracht/doelstelling 
Het doel van de vereniging bevat onder meer de inhoud van artikel 54, §1 van 
het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu.  
 
Bijgevolg bevordert de vereniging in hoofdzaak het streekeigen karakter, de 
natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak 
voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. De vereniging 
stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het 
herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 
Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning aan gemeenten en 
erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar 
publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten.   
Bij het invullen van haar doelstellingen zoekt de vereniging naar optimale 
afstemming en synergiën met andere actoren en kan zij haar medewerking 
verlenen aan alle overheden, groeperingen en instellingen die een gelijkaardig 
of complementair doel nastreven in binnen- en buitenland.  
 
In het kader van dit doel beoogt de vereniging een draagvlak te verkrijgen bij 
de inwoners van haar werkingsgebied inzake zorg voor de natuur in het 
bijzonder en zorg voor het landschap in het algemeen. 
 
De vereniging wil, rekening houdend met de socio-economische belangen van 
de inwoners, een landschapsforum zijn voor een duurzame ontwikkeling van 
het Meetjesland. Hiertoe werkt zij mee aan de ontwikkeling van het typische 
karakter van het Meetjesland met haar waardevolle cultuurlandschappen.  
 
 
Geografisch werkgebied 
De gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Nevele, 
Lovendegem, Waarschoot, Knesselare, Zomergem 
 
Financiële inbreng 
 
Inkomsten 
Financiële inbreng door de provincie Oost-Vlaanderen: 

- structurele toelage van 74.500,00 EUR; 
- toelage NME streeksteunpunt van 20.000,00 EUR; 
- toelage Erfgoed voor landschapszorg van 116.692,00 EUR; 
- projecttoelage soortenbescherming van 25 000 EUR; 
- projecttoelage Gestroomlijnd Landschap van 20 000 EUR 

 - project Mobiliteit Oost-Vlaanderen (Trage Wegen): 25 000 EUR 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde 
Tel. 052 33 89 10 
Fax 052 33 89 19 
E-mail: info@rlsd.be 
Website: www.rlsd.be 

 
Contactpersoon 
Stijn Van Belleghem 
 
Datum oprichting 
De vzw RLSD is opgericht op 23 mei 2007 te Dendermonde. Het 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen trad hierbij mee op als stichtend lid. 

mailto:info@rlsd.be
http://www.rlsd.be/
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Opdracht/doelstelling 
RLSD werkt als duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband conform 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van 
de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale 
landschappen. Bijgevolg heeft RLSD als doel binnen haar werkingsgebied een 
maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het 
landschap in het algemeen. Dit doel wordt nagestreefd door het binnen haar 
werkingsgebied en in het kader van het doelgroepenbeleid ontplooien van 
initiatieven gericht op de bevordering en de promotie van: 
- het streekeigen karakter; 
- de natuurrecreatie; 
- de natuureducatie; 
- het recreatief medegebruik; 
- het natuurbehoud, zoals gedefinieerd in het Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
- het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen. 
RLSD wil bovendien, rekening houdend met de socio-economische belangen 
van de bewoners, een forum zijn voor een duurzame ontwikkeling van haar 
werkingsgebied met als belangrijke elementen: een goed ruimtelijk beleid, 
natuurbehoud en natuurontwikkeling, landschapszorg, natuurgerichte recreatie 
en cultuurhistorische rijkdom. 
 
Geografisch werkgebied 
20 gemeenten/steden, waarvan 16 Oost-Vlaamse: Aalst, Berlare, Buggenhout, 
Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Sint-
Niklaas, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Melle. 
 
Financiële inbreng 
Financiële inbreng door de provincie Oost-Vlaanderen: 

- structurele toelage van 74.500,00 EUR; 
- toelage NME streeksteunpunt van 20.000,00 EUR; 
- toelage Erfgoed voor landschapszorg van 116.692,00 EUR; 
- projecttoelage soortenbescherming van 25 000 EUR; 
- projecttoelage Gestroomlijnd Landschap van 20 000 EUR 

- project Mobiliteit Oost-Vlaanderen (Trage Wegen): 25 000 EUR 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Veemarkt 27, 9600 Ronse, 
Tel. 055 20 72 65 
Fax 050 20 61 87 
E-mail: info@rlva.be 
Website: www.rlva.be 

 
Contactpersoon 
Els Eeckhout, algemeen coördinator  
 
Datum oprichting 
1 juli 1992, Ronse 
 
Opdracht/doelstelling 
Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een vereniging die werkt aan 
draagvlak voor natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen. Het Regionaal 
Landschap engageert zich daarbij ook om de natuurlijke troeven van deze 

mailto:info@rlva.be
http://www.rlva.be/
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streek daadwerkelijk te beschermen. Dat gebeurt door overheid, bewoners en 
bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een 
duurzame streekontwikkeling passen. 
Deze doelstelling geldt als algemene leidraad voor de werking van het RLVA. 
De beproefde mix van sensibilisatie en praktische activiteiten resulteert in een 
succesvolle voortzetting van bestaande zaken en in veelbelovende nieuwe 
projecten. 
Bij deze laatste springt vooral het project ‘Steenuilen in de Vlaamse Ardennen’ 
in het oog, een soortbeschermingsproject waarvoor het Regionaal Landschap 
een beroep kan doen op fondsen van LEADER. Ook voor bepaalde aspecten 
van de interne werking werden er belangrijke stappen vooruit gezet. Het 
Regionaal Landschap bouwt ondertussen vanzelfsprekend ook verder aan zijn 
reputatie als constructieve partner in duurzame zorg voor natuur en landschap 
in de Vlaamse Ardennen. 
 
Geografisch werkgebied 
De gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Kruishoutem, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-
Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm 
 
Financiële inbreng 
Financiële inbreng door de provincie Oost-Vlaanderen: 

- structurele toelage van 74.500,00 EUR; 
- toelage NME streeksteunpunt van 20.000,00 EUR; 
- toelage Erfgoed voor landschapszorg van 116.692,00 EUR; 
- projecttoelage soortenbescherming van 25 000 EUR; 
- projecttoelage Gestroomlijnd Landschap van 20 000 EUR 
- project Mobiliteit Oost-Vlaanderen (Trage Wegen): 25 000 EUR; 
 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
 
Juridische vorm 
De Vlaamse Landmaatschappij, afgekort VLM, is opgericht bij decreet van 21 
december 1988 als een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm 
van een naamloze vennootschap. Door het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 
18 juli 2003 is de VLM een publiekrechTelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap, ingedeeld bij het beleidsdomein Leefmilieu, 
Natuur en Energie. 
 
Maatschappelijke zetel 
VLM Centrale Directie 
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel 
Tel. 02 543 72 00 
Fax 02 543 73 99 
 
VLM Regio West, vestiging Gent 
Ganzendries 149, 9000 Gent 
Tel. 09 244 85 00 
Fax 09 244 85 99 
 
Datum oprichting 
Decreet van 21 december 1988 
 
Opdracht/doelstelling 
Het agentschap heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de 
doelstellingen van: 
1  het milieubeleid, bedoeld in artikel 1.2.1, § 1 van het decreet algemene 
bepalingen milieubeleid; 
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2° de ruilverkaveling, bedoeld in de wetgeving inzake ruilverkaveling van 
landeigendommen; 
3° de landinrichting, bedoeld in hoofdstuk VII betreffende de landinrichting; 
4° het decreet natuurbehoud; 
5° het Mestdecreet van 22 december 2006; 
6° het geïntegreerd platTelandsbeleid; 
7° het grondbeleid van het eigen beleidsdomein; 
8° het decreet Vlaamse Grondenbank. 

 
Het agentschap heeft volgende taken die het op het eigen initiatief uitoefent: 
1) de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het Mestdecreet van 22 
december 2006; 
2) het beleid ter bescherming van de kwaliteit van de bodem dat erop gericht is 
om die geschikt te maken of te houden voor zo veel mogelijk bodemfuncties. 

 
Het agentschap heeft volgende optionele taken die worden uitgevoerd op 
verzoek van en in samenwerking met de bevoegde diensten van de Vlaamse 
Regering of de bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, in 
samenwerking met de bevoegde lokale besturen: 
1) op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse regering, de 
bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, de bevoegde lokale 
besturen, zijn medewerking te verlenen aan de ondersteuning van de 
algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte; 
2) de uitvoering van het geïntegreerd platTelandsbeleid met uitzondering van 
die aspecten die werden toegewezen aan andere agentschappen of tot een 
ander beleidsdomein behoren; 
3) een uniek loket beheersovereenkomsten voor de doelgroep landbouw op te 
richten en te beheren; 
4) op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse regering of de 
bevoegde agentschappen, zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van 
het grondbeleid; 
5) het agentschap heeft als taak ondersteuning te geven aan het Vlaams 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen; 
6) het agentschap heeft als taak een gronddatabank uit te bouwen en te 
beheren; 
7) de taken van het agentschap met betrekking tot de open ruimte en het 
buitengebied zijn, op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse 
regering of de bevoegde agentschappen: 

1° initiatieven bevorderen, medewerking verlenen aan initiatieven en 
initiatieven uitvoeren die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de open 
ruimte en het buitengebied. In het bijzonder verleent het agentschap zijn 
medewerking aan het natuurbehoud, het integraal waterbeleid, de 
bodembescherming, de algemene landschapszorg, de monumentenzorg, 
de archeologische monumentenzorg, de bebossing en de herbebossing; 
2° bijdragen aan de algemene beleidsondersteuning inzake de open ruimte 
en het buitengebied. 

8) de taken die overeenkomstig het decreet Vlaamse Grondenbank aan de 
Vlaamse Grondenbank zijn opgedragen. 
 
Geografisch werkgebied 
Het Vlaams Gewest 
 
Financiële inbreng Provincie: 
100 aandelen van 24,79 EUR. 
Het onderschreven en volstort kapitaal is 2.479,00 EUR. 
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WELZIJN EN GEZONDHEID 

Blijdorp III 
 
Juridische vorm 
Dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 
 
Maatschappelijke zetel 
Gemeentehuis Buggenhout 
 
Administratieve hoofdzetel 
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout 
Tel. 052 39 99 90 
Fax 052 39 99 98 
E-mail : buggenhout@Blijdorp.be 
www.blijdorp.be 

 
Datum oprichting 
20 april 1983 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft tot doel in te staan voor de financiering en de oprichting 
van gebouwen, die ten dienste zullen worden gesTeld van mindervalide 
personen van de vzw Blijdorp of haar rechtsopvolgers. De vereniging kan 
deelnemen aan alle initiatieven ter ondersteuning van het gehandicaptenbeleid 
in de betrokken regio. Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met 
dit doel van de vereniging verband houden. 
 
Geografisch werkgebied 
De gemeenten Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, 
Lebbeke, Londerzeel, Merchtem (Brabant), Opwijk (Brabant), Puurs, Sint-
Amands, Waasmunster, Wichelen, Zele 
 
Financiële inbreng Provincie 
De provincie had 628 aandelen van 250,00 EUR (kapitaalsparticipatie van 
157.000,00 EUR) + een achtergestelde lening van 218.000,00 EUR terug te 
betalen door Blijdorp III aan de Provincie gedurende 15 jaren in jaarlijkse 
schijven van 14.533,33 EUR. 
 
Statuten en overeenkomsten 
De laatste statutenwijziging werd gepubliceerd op 7 mei 2014 wegens de 
wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking en de noodzaak 
om de bestaansduur van de vereniging te verlengen. De provincie 
onderhandelde in 2017 over de modaliteiten van uittreding uit de 
intercommunale ingevolge artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 
2005. Dit artikel stelt dat de dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 
decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies 
uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen 
worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde.  
 
Op de Provincieraad van 20 juni 2018 werd beslist om uit DDS te treden op 31 
december 2018. 
 

mailto:buggenhout@Blijdorp.be
http://www.blijdorp.be/
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APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 
 

Juridische vorm 
Autonoom provinciebedrijf 
 
Salisburylaan 100 
9820 Merelbeke 
Tel. 09 272 20 00 
Fax 09 272 20 23 
 
Datum oprichting 
14 december 2005 
Laatste wijziging statuten: 16 maart 2011 
Goedkeuring Vlaamse regering: 27 juni 2011 
 
Opdracht/doelstelling 
Het bedrijf heeft de oprichting en het beheren tot doel van medisch-sociale 
instellingen in de sector van de zorgverstrekking. Het kan aanvullend andere 
activiteiten uitoefenen indien zij bijdragen tot of voortvloeien uit deze 
doelstelling. Het kan daartoe ook samenwerkingsverbanden aangaan met 
andere instellingen. 

 
Financiële inbreng Provincie 
De provincie neemt deel in het resultaat van het APB, à rato van haar aandeel 
dat ze aanhield in de cvba Provinciale Medisch-Sociale intercommunale 
Vereniging Lemberge (54,49%). De geconsolideerde winst over 2018 bedraagt 
115.152,00 EUR. 
 
Statuten en overeenkomsten 
De laatste statutenwijziging dateert van 16 maart 2011 (inwerkingtreding 1 juli 
2011). 
Met de gemeenten uit de regio en het provinciebestuur is een zorgband 
opgericht die op 1 januari 2020 de instelling zal overnemen. Dit zal ook het 
moment zijn waarop de provincie uittreedt. 
 

VZW Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV)  
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
 
Datum oprichting 
14 december 1993 
 
Statuten, doelstellingen 
Uit de adviezen die door de Medische Commissie werden voorgedragen, 
resulteerde het voorstel om een vzw op te richten met volgende doelstellingen: 
a) verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-

Vlaanderen; 
b) bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder 

bij rampen, o.a. door het organiseren van opleidingen; 
c) stimuleren van het tot stand komen van de functie directeur medische 

hulpverlening (Dir-Med) bij rampen; het begeleiden van de infrastructurele 
omkadering van deze functie; 

d) mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen. 
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De bestendige deputatie verklaarde zich in zitting van 17 december 1992 
principieel akkoord om over te gaan tot de oprichting van de vzw MEDOV 
(Medisch Oost-Vlaanderen), werkzaam in de sector gezondheidszorg - rampen 
en in zitting van 10 maart 1993 besliste de provincieraad dat de Provincie zou 
toetreden tot deze vzw. Daarnaast beslisten 50 Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten toe te treden. 
 
Eind 2009 waren er 61 van de 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten lid van 
de vzw. Bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 werd de vzw MEDOV erkend, met 
ingang van 1 januari 1999 tot 31 december 1999, als opleidings- en 
vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers in de provincie Oost-
Vlaanderen. Met KB van 30 april 2001 werd deze erkenning verlengd voor 
onbepaalde duur. Anno 2016 waren alle 65 gemeenten lid van MEDOV vzw. 
 
Op 8 oktober 2014 besliste de provincieraad principieel tot overname en 
integratie van het onderdeel “opleidingen” van deze vzw (de 
ambulanciersopleidingen) in de provinciale administratie. Deze afgesplitste 
tak zal de naam ‘opleiding dringende geneeskundige hulpverlening krijgen’, 
deel van het provinciaal vormingscentrum samen met de bestuursopleiding, de 
politie-en de brandweeropleiding. De tak hulpverlening blijft bestaan onder 
medov. 
 

Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
Financiële inbreng 
− Provincie: 

bijdrage in de werkingskosten a rato van 0,025 EUR per inwoner per jaar 
(32.705,00 EUR) 

− Gemeenten: 
63 Oost-Vlaamse gemeenten 0,025 EUR per inwoner en per jaar 
(36.270,093 EUR) 

 

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 

WoonAnker Waas cvba-so 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Mariadal 1, 9140 Temse  
Tel 03 771 10 33 
Fax 03 771 00 36 
info@woonankerwaas.be 
 
Contactpersoon 
Etienne Audenaert, directeur 
Tel. 03 771 10 33 
 
Datum oprichting 
23 september 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied  
Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Nieuwkerken-Waas 

 

mailto:info@woonankerwaas.be
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Financiële inbreng Provincie 
7.500,00 EUR waarvan 1.875,00 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris 
Frank Liesse te Antwerpen op 20 juni 2018, gepubliceerd in de bijlage bij het 
Belgisch Staatsblad op 19 juli 2018 (BS 18112684). 
Deze maatschappij is gefusioneerd met de gewestelijke maatschappij voor 
volkswoningen uit Sint-Gillis-Waas tot WoonAnker Waas. 
 

De Gentse Haard cvba-so, Gent 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Leiekaai 340, 9000 Gent 
Tel. 09 216 75 75  
info@degentsehaard.be 
 
Contactpersoon 
Tine Van Hooland, directeur 
 
Datum oprichting 
5 april 1921 

 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied 
Gent en omstreken 

 
Financiële inbreng Provincie 
6.250,00 EUR waarvan 1.602,00 EUR volstort 
 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 10 augustus 2018. 

De Zonnige Woonst cvba-so, Hamme 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Rozenhoed 1, 9220 Hamme 
Tel 052 47 04 71 
info@dezonnigewoonst.be 
 
Contactpersoon 
Guy Van Gucht, directeur 
Tel. 052 47 04 71 
 
Datum oprichting 
10 april 1928 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 

mailto:info@degentsehaard.be
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Geografisch werkgebied 
Hamme, Temse; Waasmunster 
 
Financiële inbreng Provincie 
2.500,00 EUR waarvan 625,00 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 4 januari 2016. 
 

De Volkswoningen Aalst-Dendermonde, cvba-so 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde 
Tel. 052 22 14 43 
info@devolkswoningen.be 
 
Contactpersoon 
Piet Pauwels, algemeen directeur 
Tel. 052 25 81 61 
 
Datum oprichting 
14 mei 1928 
 
Opdracht/doelstelling 
Erkende sociale huisvestingsmaatschappij voor verhuur, verkoop en oprichting 
sociale woningen 
 
Geografisch werkgebied 
Groot Dendermonde, groot Lebbeke, Waasmunster, Aalst 
 
Financiële inbreng Provincie 
2.500,00 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 9 juli 2019. 
 

Dewaco Werkerswelzijn cvba-so, Aalst 
 
Juridische vorm 
cvba sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Steenweg 439, 9470 Denderleeuw 
Tel. 053 77 33 90  
Fax 053 77 82 39 
E-mail: info@dewaco.be 
 
Contactpersoon 
Catherine Vincent, directeur 
Tel. 053 77 33 90 
 
Datum oprichting 
14 juli 1953 
 
 
Opdracht/doelstelling 

mailto:info@dewaco.be
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Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Groot Aalst en Denderleeuw 
 
Financiële inbreng Provincie 
3.665,00 EUR waarvan 916,25 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 28 oktober 2015 
 

Eigen Dak cvba-so, Wetteren 
 
Juridische vorm  
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
F. Beernaertsplein 55/1, 9230 Wetteren  
Tel. 09 365 43 10 
Fax 09 365 43 11 
E-mail: info@eigendak.be 
 
 
Contactpersoon 
Franky Van Poucke, directeur 
Tel. 09 365 43 10 
 
Datum oprichting 
25 april 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Wetteren, Laarne, Wichelen 
 
Financiële inbreng Provincie 
2.500,00 EUR waarvan 640,80 EUR volstort 

 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 12 augustus 2015 
 
 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba-so, Beveren 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Diederik Van Beverenlaan 11, 9120 Beveren 
Tel. 03 750 95 30 
Fax 03-755 19 02 
 
Contactpersoon 
Karin Beeldens, directeur 
Tel. 03 750 95 30 
E-mail: info@gmhbeveren.be 
 
 
Datum oprichting 

mailto:info@eigendak.be
mailto:info@gmhbeveren.be
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Maart 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Groot Beveren, groot Kruibeke, Sint-Niklaas, Steendorp 
 
Financiële inbreng Provincie 
5.828,00 EUR waarvan 1.457,00 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 5 maart 2012 
 

Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba-so, Zele 
 

Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Acacialaan 49W13, 9240 Zele 
Tel. 052 45 62 00  
Fax 052 45 13 94 
E-mail: info@gmvwzele.woonnet.be 
 
 
Contactpersoon 
Glen Christiaens, directeur 
Tel. 052 45 62 00-keuze 5 
 
Datum oprichting 
26 juni 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied 
Zele, Grembergen, Buggenhout 
 
Financiële inbreng Provincie 
5.000,00 EUR waarvan 1.281,60 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 3 mei 2019 

 
Habitare+cvba so, Deinze 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze 
Tel. 09 386 37 01 
Fax.09 362 22 26  
info@habitareplus.be 
 
Contactpersoon 
Guido Lenaerts, directeur 
Tel. 09 362 22 26 
 

mailto:info@gmvwzele.woonnet.be
mailto:info@habitareplus.be
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Datum oprichting 
25 juli 1921 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij  
 

 
Geografisch werkgebied 
Gent, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Deurle, De Pinte, Deinze, 

Zulte 
 
Financiële inbreng Provincie 
4.952,56 EUR waarvan 1.404,21 EUR volstort is 

 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad op 16 juli 2018 (fusie), op 3 
augustus 2018 (benoemingen) en op 5 juli 2019 (benoemingen). 

 

Hulp in Woningnood cvba-so, Berlare 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Gaver 70, 9290 Berlare 
 
Kantoor 
Gaver 70, 9290 Berlare 
Tel. 052 42 57 60  
E-mail: info@hiwberlare.be 
 
Contactpersoon 
Karolien Sercu, directeur 
 
Datum oprichting 
Juli 1921 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied 
Berlare, Overmere, Schoonaarde, Uitbergen 

 
Financiële inbreng Provincie 
150,00 EUR waarvan 38,45 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 30 oktober 2018 

 
Kleine Landeigendom Het Volk cvba-so 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent 
Tel. 09 223 50 45 
Fax. 09 233 06 23  
info@devolkshaard.be 

mailto:info@hiwberlare.be
mailto:info@devolkshaard.be
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Contactpersoon 
Ir.Hans Heyse, directeur 
Tel. 09 223 50 45 
 
Datum oprichting 
17 april 1936 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied 
Arrondissement Gent-Eeklo 
 
Financiële inbreng Provincie 
1.075,00 EUR waarvan 268,75 EUR volstort is 

 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2017 

 
 

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor volkswoningen cvba, Eeklo 
 
Juridische vorm 
Cvba 
 
Maatschappelijke zetel 
Stationsstraat 58, 9900 Eeklo  
Tel. 09 376 90 40  
Email: info@mbvsw.be 
 
Contactpersoon 
Isabelle Verwilst 
Tel. 09 376 90 43 

 
Datum oprichting 
25 juni 1928 

 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

 
Geografisch werkgebied 
Meetjesland 

 
Financiële inbreng Provincie 
5.025,50 EUR waarvan 1.667,33 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 5 november 2018 
 

Ninove Welzijn cvba-so, Ninove 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 

 
Maatschappelijke zetel 
Acaciastraat 1, 9400 Ninove 
Tel. 054 31 86 66 

 

mailto:info@mbvsw.be
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Contactpersoon 
Leentje Cornelis, directeur 
Tel. 054 31 86 66 
info@NinoveWelzijn.be 
 
Datum oprichting 
22 september 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Oprichten sociale huurwoningen en verhuur ervan 
 
Geografisch werkgebied 
Ninove, Zottegem 
 
Financiële inbreng Provincie 
7.000,00 EUR waarvan 1.794,24 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste belangrijke publicatie in het Belgisch Staatsblad dateert van 6 juni 
2019. 
 

Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek cvba-so, Aalst 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst  
Tel. 053 77 15 18 
Fax 053 77 88 22 
E-mail: info@shmdenderstreek.be 
 
Contactpersoon 
Eddy De Vlieger, directeur 
Tel. 053 77 15 18 
 
Datum oprichting 
13 mei 1956 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Groot Aalst, groot Geraardsbergen, Lede, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, 
Herzele, Ninove, Zottegem, Lebbeke, Lierde 

 
Financiële inbreng Provincie 
10.650,00 EUR waarvan 2.719, 85 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 30 mei 2017 
 

Sint-Niklase Maatschappij voor de huisvesting cvba-so, Sint-Niklaas 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
 
Maatschappelijke zetel 

mailto:info@NinoveWelzijn.be
mailto:info@shmdenderstreek.be
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William Griffithstraat 92 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 780 58 48 
Fax 03 766 07 58 
E-mail: info@snmh.be 
 
Contactpersoon 
Geert Verhoeve, directeur 
Tel. 03 780 58 44 
 
Datum oprichting 
5 februari 1923 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
 
Geografisch werkgebied 
Sint-Niklaas en deelgemeenten 
 
Financiële inbreng Provincie 
5.000,00 EUR waarvan 1.500,00 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie op 15 december 2015 
 

SM De Nieuwe Haard cvba-so, Ronse 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Fr. Rooseveltplein 11b1, 9600 Ronse  
Tel. 055 21 73 94  
Fax 055-21 02 02 
E-mail: info@denieuwehaard.be 
 
Contactpersoon 
Peter Lepez, directeur 
Tel. 055 21 73 94 
0490 56 97 95 
 
Datum oprichting 
25 augustus 1922 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Ronse, Maarkedal, Kluisbergen 

 
Financiële inbreng Provincie: 
2.976,00 EUR waarvan 744,00 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 19 januari 2016 
 

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro. Dendermonde cvba-so 

mailto:info@snmh.be
mailto:info@denieuwehaard.be
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Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Begijnhoflaan 24, 9200 Dendermonde  
Tel. 052 22 23 54  
Fax 052 20 16 96 
 
Contactpersoon 
Marie-Paule Hiel, directeur 
Tel. 052 22 23 54 
 
Datum oprichting 
30 augustus 1937 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Arrondissement Dendermonde 

 
Financiële inbreng Provincie 
2.600,00 EUR waarvan 2.478,94 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 7 februari 2019. 
 

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba-so, 
Oudenaarde 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde 
Tel. 055 31 62 14 
Fax 055 31 39 15 
E-mail: info@shmvlaamseardennen.be 
 
Contactpersoon 
Jeanique Van Den Heede, directeur 
Tel. 055 23 07 52 
 
Datum oprichting 
14 juli 1999 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaamse Ardennen en arrondissement Oudenaarde 

 
Financiële inbreng Provincie: 
8.675,00 EUR waarvan 2.388,84 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 13 juni 2017 
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Tuinwijk cvba-so, Lokeren 
 

Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Meersstraat 8, 9160 Lokeren  
Tel. 09 348 27 38 
info@tuinwijk.be 
 
Contactpersoon 
Tina Verkaeren, directeur 
Tel. 09 348 27 38 
 
Datum oprichting 
28 april 1928 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Lokeren 
 
Financiële inbreng provincie 
4.250,00 EUR waarvan 1.062,50 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 11 februari 2019 
 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen EVA (VMSW), Brussel 
 
Juridische vorm 
Publiekrechterlijke nv (EVA) 
 
Maatschappelijke zetel 
Havenlaan 88/94, 1000 Brussel 
Tel. 02 505 45 45 
Fax 02-505 42 00 
 
Contactpersoon 
Ben Forier, gedelegeerd bestuurder 
Tel. 02 505 42 30 
 
Datum oprichting 
VMSW: 01 juli 2006 (is een erkend verzelfstandigd agentschap (EVA) en is de 
opvolger van de VHM) 
 
Opdracht/doelstelling 
Het sociaal wonen stimuleren, ondersteunen, begeleiden en financieren en via 
lokaal sociale woonactoren betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten 
realiseren en in stand houden 

 
Geografisch werkgebied 
Vlaams Gewest 

 
Financiële inbreng Provincie: 
2.300,00 EUR, volledig volstort 
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Statuten en overeenkomsten 
Verplaatsing maatschappelijke zetel: publicatie in de bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van 20 november 2017 ( uitwerking vanaf januari 2018) 

 

Volkshaard cvba-so, Gent 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Ravensteinstraat 12 
9000 Gent  
Tel. 09 223 50 45  
Fax 09 233 06 23 
E-mail: info@volkshaard.be 
 
Contactpersoon 
Hans Heyse, directeur 
Tel. 09 223 50 45 
 
Datum oprichting 
3 januari 1928 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied 
Arrondissement Gent-Eeklo 

 
Financiële inbreng Provincie 
5.000,00 EUR waarvan 1.250,00 EUR volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 28 juli 2017 

 

Volkswelzijn cvba-so, Dendermonde 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde  
Tel. 052 21 68 79 
Fax 052 21 31 47 
E-mail:info@volkswelzijn.be 
 
Contactpersoon 
Carine Verhelst, directeur 
Tel. 052 25 82 15 
 
Datum oprichting 
20 maart 1923 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Geografisch werkgebied: 
Dendermonde, Buggenhout 
 

mailto:info@volkshaard.be
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Financiële inbreng Provincie: 
6.000,00 EUR waarvan 1.500,00 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad op 23 juni 2015 

 

Waasse Landmaatschappij cvba-so, Sint-Niklaas 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Onze Lieve Vrouwplein 28  
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 777 25 92 
Fax 03 766 57 67 
E-mail: info@waasselandmaatschappij.be 
 
Contactpersoon 
Kurt Herregodts, directeur 
Tel. 03 777 25 92 
 
Datum oprichting 
27 september 1936 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij, verkoop van sociale woningen en 
appartementen en verstrekken van sociale leningen 
 
Geografisch werkgebied 
Waasland 
 
Financiële inbreng Provincie 
500,00 EUR, volledig volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad op 1 juli 2015. 
 

Wonen cvba-so, Zelzate 
 
Juridische vorm 
cvba 
 
Maatschappelijke zetel 
Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate  
Tel. 09 344 54 59 
Fax 09 344 98 54 
E-mail: info@cvbawonen.be 
 
Contactpersoon 
Patricia De Meyer, directeur 
Tel. 09 344 54 59 
 
Datum oprichting 
14 oktober 1920: Habitation à bien Marché de Selsaete 
13 mei 1972: Gewestelijke Maatschappij van Zelzate 
6 juni 2003: Wonen cvba 
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Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij: 
- koopsector: kopen van een sociale woning, kopen van een sociale kavel, 
sociale lening 
- huursector: verhuren woningen en appartementen 
 
Geografisch werkgebied 
Koopsector: arrondissement Gent - Eeklo 
Huursector: Zelzate, Moerbeke en Oost-Eeklo 
Sleidinge 
 
Financiële inbreng Provincie 
5.952,00 EUR waarvan 4.226,09 EUR volstort is 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad 15 juni 2018. 
 

WoninGent cvba-so,Gent 
 
Juridische vorm 
cvba met sociaal oogmerk 
 
Maatschappelijke zetel 
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent 
Tel. 09 235 99 00  
info@woningent.be 
 
Contactpersoon 
Karin Wouters, directeur 
 
Datum oprichting 
20 oktober 1904 
 
Opdracht/doelstelling 
Sociale huisvestingsmaatschappij - verhuren van nieuwbouwwoningen en 
bestaande woningen (eventueel na renovatie) 

 
Geografisch werkgebied 
Groot Gent 
 
Financiële inbreng Provincie 
81.565,00 EUR waarvan 24.505,77 EUR volstort is 

 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2015. 
 
 

KREDIETMAATSCHAPPIJEN 

 

Elk zijn Huis nv, Kortrijk-Hamme-Temse 
 
Juridische vorm 
nv 
 
Maatschappelijke zetel 
Broelkaai 1g, 8500 Kortrijk  
Tel. 056 21 41 75 (Kortijk) 
Tel. 052 47 90 40 (Hamme) 

mailto:info@woningent.be
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E-mail: info@elkzijnhuiskortrijk.be 
 
Contactpersoon 
Christel Wuytack, directeur 
Tel. 056 21 41 75 
 
Datum oprichting 
31 december 1929 
 
Opdracht/doelstelling 
Kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse Regering als sociale 

kredietgever in hypothecair krediet 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaanderen 
 
Financiële inbreng Provincie 
12.394,68 EUR waarvan 11.155,21 EUR volstort is 
 

Volkskrediet De Toren nv, Aalst 
 
Juridische vorm 
nv 
 
Maatschappelijke zetel 
Stationsstraat 18, 9300 Aalst 
Tel. 053 78 01 80 
Fax 053 78 01 81 
E-mail: info@de-toren.be 
 
Contactpersoon 
Bart Biebaut, directeur 
Tel. 053 78 01 80 
 
Datum oprichting 
27 mei 1958 
 
Opdracht/doelstelling 
Kredietmaatschappij - verschaffen van sociale en hypothecaire leningen 
 
Geografisch werkgebied 
Aalst en omstreken 
 
Financiële inbreng Provincie: 
67.500,00 EUR, volledig volstort 
 
Statuten en overeenkomsten 
Op 13 juni 2014 werd de fusie door opslorping gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van Meetjeslanders Eigen huis NV door Volkskrediet de Toren NV, 
Aalst, boekhoudkundig in werking getreden op 1 januari 2014. 
 
Onze thuis nv (Onesto), Beveren 
 
Juridische vorm 
Nv 
 
Maatschappelijke zetel 
A.Panisstraat 8/002; 9120 Beveren 
Tel. 03 750 98 90 
Email: DGo@onesto.vlaanderen.be 

mailto:info@elkzijnhuiskortrijk.be
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Contactpersoon 
David Govaert, directeur 
Tel. 03 750 98 90 
 
Datum oprichting 
13 april 1959 (toenmalig als Eigen Huis Der Durmestreek, Onze Wase Thuis 
werd opgericht op 29 november 1958). 
 
Opdracht/doelstelling 
Erkende kredietmaatschappij-verstrekken van hypothecaire woonkredieten met 
gewestwaarborg 
 
Geografisch werkgebied 
Vlaamse Gewest (eigen kantoren te 9120 Beveren en 9700 Oudenaarde) 
Financiële inbreng Provincie 
13.786,05 EUR waarvan 12.536,05 EUR volstort kapitaal 
 
Statuten en overeenkomsten 
Laatste publicatie Belgisch Staatsblad op 16 januari 2018 , 18 april 2018 en 29 
november 2018 (ontslag en benoeming van bestuurders en commissarissen) 
 
 

TOERISME 

 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

 
Juridische vorm 
vzw 

 
Maatschappelijke zetel 
Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’ 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 
tel. 09 267 70 70 
e-mail : toerisme@oost-vlaanderen.be 
website: www.tov.be; sector.tov.be 
 
Datum van oprichting 
De v.z.w. Federatie voor Toerisme werd op 27 maart 1948 opgericht. In 1993 werd 
een naamsverandering doorgevoerd naar v.z.w. Toerisme Oost-Vlaanderen. 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft als missie het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en 
kwaliteitsbewaking van het toeristisch aanbod binnen haar werkingsgebied. Haar 
taken weerspiegelen deze missie. Deze taken zijn: 

• het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-recreatieve 
beleidsplanning voor de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische 
regio's, in nauw overleg met de Provincie Oost-Vlaanderen; 

• het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van 
initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve infrastructuur en 
aanbodsontwikkeling in de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische 
regio's die voortvloeien uit de toeristisch-recreatieve beleidsplanning; 

• het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van 
initiatieven op vlak van toeristisch-recreatieve promotie en kwaliteitszorg 
voor de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's; 

• het ondersteunen en begeleiden van de gemeenten en Verenigingen voor 
Vreemdelingenverkeer, hierna te noemen ‘V.V.V.'s’, die werkende leden 

mailto:toerisme@oost-vlaanderen.be
http://www.tov.be/
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van de vereniging zijn, in initiatieven op het vlak van recreatie en toerisme 
in de provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's; 

• het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke 
toeristische sector van de provincie Oost-Vlaanderen en in haar 
toeristische regio's; 

 
Financiële inbreng Provincie 
Jaarlijkse toelage voor productontwikkeling, promotie en publiciteit, sectorwerking, 
regiowerking, kennis- en expertisecentrum, zakentoerisme en MICE en algemene 
werking voor een totaal bedrag van 3.910.729,00 EUR in 2018. 
 

 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio’s. 
 
 

Centrum Ronde van Vlaanderen vzw 
 

Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel en kantoren 
Markt 43, 9700 Oudenaarde 
 
 
Datum oprichting 
23 februari 2003 
 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft als doel het beheer, de exploitatie en de promotie van het 
CRVV als een multifunctioneel bezoekers-, belevings- en activiteitencentrum, 
dat volgende opdrachten wil invullen: 

 
- Museaal belevingscentrum, waar met klassieke (archiefmateriaal, 

memorabilia, infoborden, collectiestukken) en moderne 
presentatietechnieken (audiovisuele en digitale presentaties, interactieve 
attracties) de ziel van de Ronde van Vlaanderen wordt opgeroepen; 

- Toeristisch bezoekerscentrum, waar toeristische informatie beschikbaar 
is over Vlaanderen in het algemeen en de Vlaamse Ardennen en 
Oudenaarde in het bijzonder, waarbij in de eerste plaats de fietsrecreant 
wordt bediend; 

- Ontmoetingscentrum, waar door het Centrum Ronde van Vlaanderen of 
door derden allerhande bijeenkomsten (persconferenties, recepties, 
symposia, seminaries, workshops,academische zittingen, jubilea, feesten, 
concerten, optredens, productvoorsTellingen, …) kunnen worden 
georganiseerd; 

- Kenniscentrum over de wielersport in het algemeen en de Ronde van 
Vlaanderen in het bijzonder, waar allerhande relevant archiefmateriaal, 
gedrukte en audiovisuele bronnen en objecten kunnen worden verzameld, 
geïnventariseerd, gesystematiseerd, bestudeerd en ter beschikking 
gesTeld; 

- Logistiek centrum dat wielerexpertise, diensten, objecten en 
accommodaties ter beschikking kan sTellen van derden die rond de 
wielersport in het algemeen en de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder 
initiatieven ontwikkelen; 

- Activiteitencentrum dat wielerevenementen organiseert die passen in de 
brede ontwikkeling en promotie van de fietsrecreatie, van de wielersport in 
het algemeen en de Ronde van Vlaanderen in het bijzonder. 

 



NOTULEN 
 

124 Provincieraad van 16 oktober 2019 
 

Financiële inbreng Provincie in 2018 
272.716,00 EUR (werkingstoelage) en 300.000 EUR (éénmalige 

investeringstoelage) 
 
 

 

ONDERSTEUNING GEMEENTEN 

eGov 

Juridische vorm 
Provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (IVA) 
 
Maatschappelijke zetel 
Provinciaal administratief centrum (7e verdieping), Woodrow Wilsonplein 2, 
9000 Gent 

 
Datum oprichting 
Bij provincieraadsbesluit van 18 december 2008, met ingang van 1 januari 
2009. 
 
Opdracht/doelstelling 
Het sturen, stimuleren, ondersteunen, aanleveren en coördineren van externe 
ICT-diensten aan en voor Oost-Vlaamse lokale besturen, organisaties en 
instellingen, waarbij de Provincie zich richt op het tot stand brengen van 
effectief e-government in de relatie tussen deze instellingen onderling, tussen 
deze instellingen en de Provincie en tussen deze instellingen en de hogere 
overheden. 
 
Geografisch werkgebied 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
Financiële inbreng Provincie 
276.360,00 EUR 

 

ICT 

Cevi: Centrum voor Informatica 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Maatschappelijke zetel 
Bisdomplein 3, 9000 Gent 
 
Burelen 
Bisdomplein 3, 9000 Gent 
Tel. 09 264 07 01 
Fax 09 233 05 24 
E-mail: cevi@cevi.be 
 
 
Datum oprichting 
5 april 1971, BS 6 mei 1971 
Op de buitengewone algemene vergadering van 2 december 1998 werd beslist 
om een naamloze vennootschap, de nv Cevi, op te richten waarin het 
Gemeentekrediet 51 % en de vzw Cevi 49 % van de aandelen bezit. De vzw 
Cevi blijft dus bestaan. 
 

mailto:cevi@cevi.be
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Opdracht/doelstelling 
Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van 
dienstverlening in verband met informatietechnologie aan de overheid, 
overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die door de overheid betoelaagd 
en/of gecontroleerd worden. 
 
Geografisch werkgebied 
Onbeperkt 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie betaalde oorspronkelijk 12.394,68 EUR als stichtingsbijdrage en 
een aansluitingsbijdrage van 14.924,18 EUR. 
In 1988 werd het werkingsoverschot door Cevi aangewend om deze bedragen 
te verdubbelen, zodat de geactualiseerde inbreng nu 54.637,72 EUR bedraagt. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

DDS (Dender, Durme en Schelde): Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband voor de Ruimtelijke Ordening en de Sociaal-
Economische Ontwikkeling van het Arrondissement Dendermonde 
 
Juridische vorm 
Dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 
 
Maatschappelijke zetel en kantoren 
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde 
Tel. 052 21 39 91 
Fax 052 20 01 42 
E-mail: dds@dds-verko.be 

 
Datum oprichting 
25 april 1970 (BS 14 mei 1970) 
Toetreding Provincie: 23 oktober 1969 (deelneming aan de oprichting) 
 
Opdracht/doelstelling 
1. De ruimtelijke ordening: door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en 
soortgelijke. 

2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het 
arrondissement door:  
a) de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen ervoor; 

het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; de uitvoering 
ervan; de financiering ervan; 

b) het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids-, 
handels- en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe 
ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele 
infrastructuur door het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp 
maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 
nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele 
inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, verhuren, huren of 
leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke 
rechtspersonen mits de voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze 
werden opgericht; 

 c) het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, verwerven, 
ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en het bouwen, 
vervreemden, verwerven, verhuren van woningen. 

mailto:dds@dds-verko.be
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3. Het beheer van onroerende goederen, het verlenen van technische en 
administratieve bijstand met betrekking tot de inzameling, de overslag en de 
verwerking van afval met de daarbij horende randactiviteiten ten behoeve 
van de aangesloten opdrachthoudende vereniging Verko. 

4. Alle initiatieven die rechtstreeks verband houden met de sociaal-
economische, recreatieve of culturele ontwikkeling van het arrondissement. 
De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij in samenwerking met 
elk ander openbaar of particulier organisme rekening houdende met de 
wettelijke bepalingen dienaangaande. 

 
Geografisch werkgebied 
Arrondissement Dendermonde 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had een kapitaalinbreng van 159.650,00 EUR (6.386 B-aandelen 
van 25 EUR).Bovendien schreef de Provincie in op een uitgiftepremie 
vastgesteld door de algemene vergadering op 221.443,29 EUR. Dit bedrag 
werd volstort. 
 
Statuten en overeenkomsten 
Op 8 juni 2015 werd de wijziging van artikel 39 van de statuten in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd. De provincie onderhandelde in 2017 over de 
modaliteiten van uittreding uit de intercommunale ingevolge artikel 19 van het 
decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005. Dit artikel stelt dat de 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 
geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, hun statuten in die 
zin aanpassen dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, 
waarbij de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de 
partijen overeen te komen waarde. 
 
Op de Provincieraad van 24 oktober 2018 werd beslist om uit DDS te treden 
op 31 december 2018. 
 

Intergemeentelijke samenwerking Westlede 
 
Juridische vorm 
Opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 
 
Maatschappelijke zetel 
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi 
Tel. 09 355 51 78 
E-mail: directie@westlede.com 
Website: www.westlede.com 
 
 
Datum oprichting 
Oprichtingsbesluit provincieraad 26 oktober 1978 
Machtiging tot oprichting KB 27 juni 1979 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerdere 
crematoria en één of meerdere intercommunale begraafplaatsen op het 
grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. 

mailto:directie@westlede.com
http://www.westlede.com/


 NOTULEN 
 

Provincieraad van 16 oktober 2019 127 
 

 
Geografisch werkgebied 
Niet van toepassing. De werking van de intercommunale is niet beperkt tot de 
bevolking van haar leden-gemeenten. 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had een kapitaalinbreng van 619.733,81 EUR (250 B-aandelen 
van 2.478,94 EUR). 
 
Statuten en overeenkomsten 
De provincie onderhandelde in 2017 over de modaliteiten van uittreding uit de 
intercommunale ingevolge artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 
2005. Dit artikel stelt dat de dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 
decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies 
uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen 
worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde. 

 
Op de Provincieraad van 24 oktober 2018 werd beslist om uit IGS Westlede te 
treden op 31 december 2018. 

Ilva: Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor 
milieu 
 
Juridische vorm 
Opdrachthoudend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
 
 
Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel 
Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem 
Tel. 053 83 88 48 
Fax 053 83 44 22 
E-mail: info@ilva.be 

 
Datum oprichting 
31 oktober 2013 
Toetreding Provincie: 1 november 2003 
 
Opdracht/doelstelling 
Het nastreven van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal afvalbeleid 
binnen het werkingsgebied door: 
- het inzamelen hetzij via de haal-, hetzij via de brengmethode en het 

verwerken van de door de inwoners in haar werkingsgebied diverse 
aangeboden afvalfracties; 

- het verwerken van de door de vennoten aangeboden afvalfracties andere 
dan hierboven vermeld en door de raad van bestuur aanvaard; 

- het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven ter stimulering van 
de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen, inbegrepen de 
communicatie naar de inwoners toe; 

- de organisatie van de openbare reiniging op het grondgebied zoals daar 
zijn het vegen van het openbaar domein, het plaatsen, ledigen en 
onderhouden van afvalkorven, de communicatie inzake openbare reinheid. 
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Bij het vervullen van deze doelstellingen zal tegelijk het optimaal gebruik van 
het ingezette personeel en het beschikbare materiaal worden nagestreefd. 
 
Geografisch werkgebied: 
De gemeenten van het arrondissement Aalst, de gemeenten Oosterzele en 
Kluisbergen. 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had een kapitaalinbreng van 12.500,00 EUR (500 aandelen B 
van 25 EUR). 
 
Statuten en overeenkomsten 
 
De provincie onderhandelde in 2017 over de modaliteiten van uittreding uit de 
intercommunale ingevolge artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 
2005. Dit artikel stelt dat de dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 
decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies 
uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen 
worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde. 
 
Op de Provincieraad van 5 september 2018 werd beslist om uit ILva te treden 
op 31 december 2018. 
 

Interwaas: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van 
Waas 
 
Juridische vorm 
Dienstverlenend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
 
Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel 
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 780 52 00 
Fax 03 780 52 09 
E-mail: info@icwaas.be 

 
Datum oprichting 
26 juni 1968 (KB 20 december 1968, BS 10 april 1969) 
Toetreding Provincie: 20 oktober 1967 (deelneming aan de oprichting) 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten 
gemeenten van het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in de 
economische en sociale beleidsdomeinen, met name: 
1. de uitvoering van projecten, onder meer met het oog op de bevordering van 

de werkgelegenheid en de vestiging of hervestiging van industriële en 
ambachTelijke bedrijven enerzijds, en ter bevordering van een 
comfortabele, aangepaste en verantwoorde huisvesting van de inwoners 
van de regio anderzijds en verder alle projecten die de streekontwikkeling 
kunnen ten goede komen; 

2. het verstrekken van diensten aan de aangesloten gemeenten ter 
ondersteuning van de Gemeentelijke dienstverlening en taken. 
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De vereniging behartigt in het algemeen de intergemeentelijke Wase belangen 
door het formuleren van gemeenschappelijke sTellingen en het stimuleren van 
gemeenschappelijke acties. 
 
Geografisch werkgebied 
Gemeenten van het arrondissement Sint-Niklaas en de gemeente 
Waasmunster 
 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had een kapitaalinbreng van 1.250.000 EUR (waarvan 1.000.000 
EUR werd opgevraagd) op een totaal geplaatst kapitaal van 4.173.600 EUR 
(opgevraagd kapitaal: 3.338.880 EUR) of 50.000 maatschappelijke aandelen 
van 25 EUR op een totaal aandelenpakket van 166.944. 
 
Statuten en overeenkomsten 
 
De laatste statutenwijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 
september 2014 in verband met de toetreding van twee nieuwe deelnemers, 
de gemeenten Zwijndrecht en Moerbeke. De provincie onderhandelde in 2017 
over de modaliteiten van uittreding uit de intercommunale ingevolge artikel 19 
van het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005. Dit artikel stelt dat de 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 
geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, hun statuten in die 
zin aanpassen dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, 
waarbij de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de 
partijen overeen te komen waarde. 
 
Op de Provincieraad van 21 november 2018 werd beslist om uit Interwaas te 
treden op 31 december 2018. 

Solva: Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en sociaal-economische expansie 
 
Juridische vorm 
Dienstverlenend samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 

 
Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel 
Gentsesteenweg 1 B, 9520 Sint-Lievens-Houtem 
Tel. 053 64.65.20 
Fax 053 64 65 30 
E-mail: info@solva.be 

 
 
Datum oprichting 
Deze vereniging is de voortzetting van de burgerlijke vennootschap met de 
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "Intercommunale vereniging Land van Aalst" (zie hoger). 
 
Opdracht/doelstelling 
1. De ruimtelijke ordening: door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en 
soortgelijke. 
2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het 
arrondissement door: 
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2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen 
ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; de 
uitvoering ervan; de financiering ervan; 
2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids -
, handels -, en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe 
ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele 
infrastructuur door het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp 
maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 
nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele 
inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, verhuren, huren of 
leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke of 
rechtspersonen mits de voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze 
werden opgericht; 
2.3. het grondbeleid en de huisvesting door het bestemmen, 
verwerven, ruilen, vervreemden, in huur geven van gronden en het 
bouwen, vervreemden, verwerven, verhuren van woningen; 
2.4. het uitvoeren van studies en het realiseren van projecten ter 
verbetering van de sociale toestand van het werkingsgebied of van 
delen ervan, hetzij in eigen beheer, hetzij met medewerking van 
derden; 
2.5. de begeleiding en ondersteuning van projecten binnen 
bovenstaande werkingsvelden in beheer van deelnemende besturen 
door de administratieve, technische en financiële opvolging ervan. 

3. Het als lokale entiteit van het FRGE verstrekken van goedkope leningen 
voor energiebesparende maatregelen. 
4. Het inrichten en organiseren van een Gemeenschappelijke Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
5. Het ondersteunen van de Gemeentelijke administratie bij het vervullen van 
hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten. 
6. De studie van en ondersteuning bij de ontwikkeling van binnen de 
deelnemers uit te bouwen informatie- en communicatietechnologie, GIS en 
lokaal e-governement. 
7. Het behoud, het beheer en het onderzoek van het archeologisch 
patrimonium van haar werkingsgebied. Voor deze doelstelling geldt het 
principe van wederzijdse exclusieve dienstverlening tussen de vereniging en 
de aangesloten deelnemers welke op deze dienstverlening een beroep 
wensen te doen, onverminderd het recht van de deelnemers om deze 
activiteiten in eigen beheer uit te voeren. 

 
De vereniging verwezenlijkt zijn doel hetzij zelf, hetzij in samenwerking met elk 
ander openbaar of particulier organisme rekening houdende met de wettelijke 
bepalingen dienaangaande. 
 
Geografisch werkgebied 
De gemeenten van het arrondissement Aalst, het arrondissement Oudenaarde 
en de gemeente Oosterzele. 

 
Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had 5.000 aandelen B1, met een nominale waarde van 933,38 
EUR per aandeel (totale kapitaalinbreng van 4.666.888,09 EUR). 
 
Statuten en overeenkomsten 
Tijdens de algemene vergadering van 25 juni 2012 werd een zetelwijziging 
goedgekeurd (BS 21 september 2013). In de loop van 2013 werden de 
statuten nog aangepast aan het gewijzigde decreet intergemeentelijke 
samenwerking en deze wijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 3 juli 2014. De provincie onderhandelde in 2017 over de 
modaliteiten van uittreding uit de intercommunale ingevolge artikel 19 van het 
decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
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van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005. Dit artikel stelt dat de 
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer 
provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze 
geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, hun statuten in die 
zin aanpassen dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, 
waarbij de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de 
partijen overeen te komen waarde. 
 
Op de Provincieraad van 20 juni 2018 werd beslist om uit Solva te treden op 
31 december 2018. 

Verko: Verenigde Kompostbedrijven 
 
Juridische vorm 
Opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het decreet intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 
 
Maatschappelijke zetel en kantoren 
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde 
Tel. 052 21 39 91 
Fax 052 20 01 42 
E-mail: info@dds-verko.be 

 
Datum oprichting 
8 juni 1978 
Toetreding Provincie: 21 oktober 2003 

 
Opdracht/doelstelling 
1. De studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop 

aan de problematiek een oplossing kan worden gegeven in het belang van 
de volksgezondheid. 
 

2. De inzameling en de verwerking van afvalstoffen door: 
2.1. de inrichting van intergemeentelijke diensten voor het inzamelen van 
afvalstoffen hetzij voor rekening van de aangesloten deelnemers, hetzij 
voor rekening van derden; 
2.2. de inrichting van intergemeentelijke diensten voor het beheer van 
containerparken; 
2.3. de inrichting van intergemeentelijke diensten voor de verwerking van 
afvalstoffen; 
2.4. de inrichting van intergemeentelijke diensten voor de uitbating van 
kringloopcentra. Hierbij zij bepaald dat dit dient te geschieden 
overeenkomstig de doelstellingen, zoals geformuleerd in het artikel 3.5.2. 
§3, punt 1 van het Vlarea. 

 
3. De organisatie en de inrichting van activiteiten welke gemeenschappelijk 

zijn voor alle deelnemers en welke noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken 
van de hierboven genoemde doelstellingen evenals andere activiteiten of 
nieuwe ontwikkelingen maar die inhoudelijk te beschouwen zijn als 
samenhangend beleidsdomein met wat hierboven werd uiteengezet. 

 
 
Geografisch werkgebied 
Arrondissement Dendermonde. 
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Financiële inbreng Provincie 
De Provincie had een kapitaalinbreng van 83.200 EUR (3.328 C-aandelen 25 
EUR). 
 
Statuten en overeenkomsten 

De laatste statutenwijziging dateert van 29 september 2014 ingevolge de 
wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking. De provincie 
onderhandelde in 2017 over de modaliteiten van uittreding uit de 
intercommunale ingevolge artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 
2005. Dit artikel  stelt dat de dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of 
decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies 
uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen 
worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde. 
 
Op de Provincieraad van 23 mei 2018 werd beslist om uit Verko te treden op 
12 juni 2018 (datum algemene vergadering VERKO). 

RESTCATEGORIE 

EthiasCo 
 
Juridische vorm 
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) 
 
Zetel 
Hoofdzetel 
Rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
Tel. 04 220 31 11 
Fax 04 220 30 05 
E-mail: info@ethias.be 

 
Zetel voor Vlaanderen 
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 
Tel. 011 28 21 11 
Fax 011 28 20 20  
E-mail: info@ethias.be 

 
Datum oprichting 
KB van 14 december 1925 
 
Opdracht/doelstelling 

 Sinds 1919 is Ethias de bevoorrechte verzekeraar van de openbare 
Collectiviteiten. Tot haar verzekerden behoren: de Federale Staat, de 
Gewesten en Gemeenschappen, de lokale overheden (provincies, steden en 
gemeenten, OCMW's ...), de openbare ondernemingen alsook duizenden 
intercommunales, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut, 
verenigingen ... Alle risico's die de personeelsleden van deze openbare 
diensten lopen worden gedekt door Ethias: burgerlijke aansprakelijkheid, 
gezondheidszorgen, arbeids- of sportongevallen, auto en assistance ...  

 Ethias dekt ook de schade of de eventuele vernietiging van materiaal, 
gebouwen of installaties. Op het vlak van pensioenverzekeringen is Ethias de 
belangrijkste actor in de uitwerking van pensioenplannen in 1ste en 2de pijler 
van de openbare sector.  
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Geografisch werkgebied 
Niet van toepassing 
 
Financiële inbreng Provincie 
De provincie bezit 10 aandelen in EthiasCo cvba met een nominale waarde 
van 8.602, 90 EUR per aandeel. 
 

Gemeentedienst van België (Intercommunale coöperatieve 
vennootschap) 
 
Maatschappelijke zetel 
Louizalaan 106 
1050 Brussel 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 1999 werd beslist 
over te gaan tot de ontbinding van deze intercommunale. Deze 
intercommunale is nog steeds in vereffening.  
 

Gemeentelijke Holding nv 
 
Juridische vorm 
Nv 
 
Maatschappelijke zetel 
Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel 
Tel. 02 227 55 20 
Fax 02 227 55 40 
E-mail: info@gemhold.be 
www.Gemeentelijkeholding.be 

 
Datum oprichting 
De buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 1996 keurde de 
alliantie tussen het Gemeentekrediet van België en Crédit Local de France 
goed. De vennootschap draagt van dan af de benaming Gemeentelijke 
Holding. Op 7 december 2011 besliste de algemene vergadering om tot 
ontbinding over te gaan. De vennootschap bevindt zich nog steeds in staat van 
vereffening. 
 
Opdracht/doelstelling 
De vennootschap had tot doel: 
zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren 
en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen 
in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere 
rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, alsmede van alle soorten 
aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, 
van welke aard ook. Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen 
waarin zij deelnemingen bezit alle nuttige steun in eender welke vorm 
verlenen. 

Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw 
 
Juridische vorm 
vzw 
 
Zetel 
Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel 
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Tel. 02 508 13 28 
Fax 02 502 46 80 
E-mail: stefanie.vinzent@vlaamseprovincies.be 

 
Datum oprichting 
27 maart 1991 
 
Opdracht/doelstelling 
De vereniging stelt zich tot doel de aangesloten leden allerlei diensten te 
verstrekken die hen van nut zijn bij het vervullen van hun opdrachten en tevens 
hun autonomie te bevorderen en te verdedigen. 
 
Geografisch werkgebied 
De Vlaamse provincies 
 
Financiële inbreng Provincie 
Statutair werd bepaald dat de basis voor de financiering de bijdragen van de 
provincies zijn. In 2018 subsidieerde de provincie de Vereniging van de 
Vlaamse Provincies voor een totaal bedrag van 225.850,00 EUR. 
 
Statuten en overeenkomsten 
De laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad dateert van 21 december 2017. 
In 2018 zijn er geen publicaties geweest in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
 

PERSONEEL 

Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (OFP) 
 
Juridische vorm 
Organisme voor Financiering van Pensioenen (OFP) 
 
Zetel 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 
 
Datum van oprichting 
Op 14 maart 1991 als vzw (goedkeuring van de statuten door de 
provincieraad) 
18 april 1991 (formele oprichting) 
1 augustus 1991 (publicatie in BS) 
In 2007 omvorming tot een Organisme voor Financiering van Pensioenen 
(OFP).  
De nieuwe statuten werden goedgekeurd in de algemene vergadering van 21 
december 2007 en gepubliceerd in het BS op 4 januari 2008.  
De provincieraad besliste op 24 mei 2017 om de pensioenreserves verder te 
beheren via het OFP. 
De gewijzigde statuten werden goedgekeurd in de algemene vergadering van 
22 november 2018. 
 
Doelstellingen 
Het Pensioenfonds heeft als enig doel de volgende verplichtingen te 
financieren, tot beloop van de middelen waarover het beschikt :  
1° de oudste rust- en overlevingspensioenen van de gepensioneerde statutaire 
personeelsleden van de Provincie Oost-Vlaanderen die niet overgenomen 
werden door het gesolidariseerd pensioenfonds van de Federale 
Pensioendienst;  
2° de rust- en overlevingspensioenen van de gedeputeerden van de Provincie 
Oost-Vlaanderen;  
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3° de toekomstige verhogingen van de basisbijdragevoet boven 41,50% en de 
responsabiliseringsbijdrage, verschuldigd aan het gesolidariseerd 
pensioenfonds van de Federale Pensioendienst, zolang de financieringsgraad 
het toelaat. 

 
Financiële inbreng van de Provincie 
In 2018 betaalde het provinciebestuur geen dotatie aan het pensioenfonds, 
conform het huidige financieringsplan. 
 
Geografisch werkgebied 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
 
Vennoten 
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, statutaire personeelsleden, 
gepensioneerde personeelsleden, de gedeputeerden en de gepensioneerde 
gedeputeerden van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
Enkel het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een financiële inbreng. 
 
Algemene werking in 2018 
Het vermogen werd in 2018 verder beheerd door drie externe 
vermogensbeheerders:  
1. KBC AM  
2. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 
3. VANGUARD 

 
Verder is het fonds belegd in vastgoed (gebouw Axxes Business Park 
Merelbeke) en is een participatie genomen in het kapitaal van Solux Invest 
cvba (duurzame energieproductie via plaatsing van fotovoltaïsche panelen op 
daken van bedrijfsgebouwen in Oost- en West-Vlaanderen. 

PUNT 22. 
PATRIMONIUM – ERFPACHTSITE, EKE-NAZARETH STEENWEG 2 
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT ONDERHANDSE VERKOOP VAN EEN PERCEEL AAN 
DE VZW PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT VOOR MINIMUM DE PRIJS OPGENOMEN 
IN HET SCHATTINGSVERSLAG 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1904553 van 26 september 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet, art. 43 § 2, 12°; 
 
Schattingsverslag van 19 september 2018 van Claeyssens-Couckuyt, 
landmeetbureau;  
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2.   Motivering 

Aan de raad wordt een principieel akkoord gevraagd met de verkoop van een 
perceel grond te Eke-Nazareth aan de Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw, 
dat deel uitmaakt van een grotere site die momenteel voor de totaliteit door de 
provincie aan de vzw in erfpacht is gegeven.  
 
Voorwerp  
 
De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van een perceel grond, 35 047 m² groot, 
kadastraal gekend als Nazareth, 2de afdeling (Eke), sectie A, nummer 831C3, in 
erfpacht gegeven aan vzw Wagenschot. Volgens het gewestplan is het gelegen in 
een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.  
 
In brief van 26 augustus 2019 aan het provinciebestuur richtte de vzw 
Wagenschot, pedagogisch centrum, een vraag tot aankoop van een deel van dat 
perceel. Om gespecialiseerde opvang te voorzien voor tieners met GES (Gedrags- 
en Emotionele Stoornis), heeft de vzw immers nood aan de inplanting van een 
nieuwbouw op haar site in Nazareth.   
 
Het verblijfsgedeelte van het pedagogisch centrum bevindt zich momenteel in een 
gebouwencomplex, gelegen op volle eigendom van Wagenschot (perceel 
A/830E3), maar grenzend aan het domein dat zij van de provincie in erfpacht heeft. 
Het nieuwbouwgedeelte moet om diverse redenen aansluiten aan deze 
infrastructuur, maar tegelijk ook apart gebouwd worden. Gelet op de noodzakelijke 
oppervlakte is de vzw Wagenschot vragende partij om een deel van het 
erfpachtdomein aan te kopen, zodat het nieuwbouwproject optimaal kan inplant 
worden ter hoogte van de bestaande infrastructuur en zodat een diffuse 
eigendomssituatie voor dat deel van het pedagogisch centrum vermeden wordt. 
 
Het nieuwbouwdossier zou voor een subsidiebelofte van VIPA eind oktober 
moeten kunnen voorgelegd worden aan VIPA. Om het dossier in staat te stellen, 
volstaat een principiële beslissing van de provincieraad tot verkoop. De effectieve 
verkoopprocedure kan naderhand worden afgewikkeld.   
 
Volgens het opmetingsplan van de landmeter, aangesteld door Wagenschot, 
betreft het een perceel van 1436,948 m² (zie bijlage).  
 
De dienst patrimonium kan de verkoop gunstig adviseren om volgende redenen:  

• Het perceel is een uitsprong uit de grotendeels rechte grenzen van het 
erfpachtdomein, , waardoor de verkoop geen impact heeft op de verdere 
benuttigings-of vermarktingsmogelijkheden van het overige deel van de 
site.  

• Ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel van de vzw waarbij de 
nieuwbouw dicht bij de bestaande gebouwen op het erfpachtdomein 
werden ingeplant, wordt na overleg het aan te kopen perceel in 
oppervlakte herleid van 1700 m² naar 1436 m² waardoor de 
perceelsgrenzen recht doorgetrokken worden en de insnijding in het 
erfpachtdomein wordt vermelden.  

• De zuidgevel van het gebouw zal op drie à vier meter van de nieuwe 
perceelsgrens (Wagenschot/erfpachtdomein) opgetrokken worden. Op die 
manier worden bouwvrije stroken gerespecteerd en voldoende 
evacuatieruimtes behouden.  

 
Ter realisatie van de geplande nieuwbouw zal Wagenschot een verplaatsing van 
de voetweg moeten uitvoeren die nu het perceel doorkruist. De omlegging van de 
voetweg gebeurt uitsluitend over de grond van de vzw Wagenschot tussen 
bestaande bebouwing en de nieuwbouw.  Het schepencollege van de gemeente 
Nazareth besliste reeds principieel akkoord te gaan met deze omlegging. De 
provincie is bij dit deel van het dossier geen betrokken partij.  
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Prijs  
 
Er werd recent een schattingsverslag opgemaakt (19 september 2018) van de 
provinciale site te Eke/Nazareth door het landmeetbureau Claeyssens-Couckuyt. In 
dat schattingsverslag wordt volgens de vervangingswaardemethode (alle kosten 
die de kandidaat-koper normaal zal moeten betalen om een gelijkwaardig perceel 
te verwerven waarop dezelfde bestemming van scholencampus met eenzelfde 
productiviteit kan uitgebaat worden, volgens hedendaagse normen en 
reglementeringen) de grond geschat op een waarde van 125 euro per m². De raad 
van bestuur van vzw Wagenschot heeft zich in zitting van 16 september akkoord 
verklaard met aankoop tegen deze prijs.   
  
Erfpacht  
 
Tussen het provinciebestuur en de vzw P.C. Wagenschot bestaat er een 
erfpachtovereenkomst in verband met het domein aan de Steenweg 2 te Eke-
Nazareth voor o.m. de opvang, begeleiding en onderwijs van moeilijk opvoedbare 
jongeren. Deze erfpachtovereenkomst (zie bijlage) loopt momenteel nog tot 31 
oktober 2048. Het te verkopen gedeelte zal uit de erfpacht worden gelicht. De 
wijzigende erfpachtakte zal aan de provincieraad voor goedkeuring worden 
voorgelegd. 
 
 
Onderhandse verkoop 
 
Volgens artikel 185 van het gewijzigde provinciedecreet worden onroerende 
goederen van de provincie en van de autonome provinciebedrijven altijd 
vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve 
als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan.  Dit artikel 
houdt dus in dat openbare en onderhandse verkoop procedureel op gelijke voet 
staan en dat van de openbaarheids-en mededingingsvoorwaarden, die bij beide 
verkoopwijzen dienen gerespecteerd te worden, kan worden afgeweken mits 
grondige motivering.  
Een grondige motivering om van mededinging en transparantie af te wijken, 
bestaat er bijvoorbeeld in dat de verkoop aan een aanpalende eigenaar onder 
omstandigheden een grotere maatschappelijke meerwaarde zou genereren dan de 
mogelijks betere prijs bij een openbare verkoop. Volgens de dienst beantwoordt 
een onderhandse verkoop aan Wagenschot aan deze voorwaarden. Het perceel 
wordt verkocht aan een aanpalende eigenaar met een sterk zakelijk recht op de 
site, die het aangekochte perceel zal benutten voor doelstellingen van 
maatschappelijk belang, zijnde zorg en onderwijs. De dienst wijst er in dat verband 
op dat de provincie ook in het verleden reeds onderhandse verkopen van vastgoed 
gedaan heeft aan andere overheden of voor maatschappelijk belang (cf. de 
verkopen van vormingsgebouw in de Nederpolder aan HoGent, het Zuivelcentrum 
in Drongen en de Bank van de Arbeid aan de Stad Gent). 
 
 
Lasten en kosten 
 
Voor het splitsen van perceel Nazareth, 2de afdeling (Eke), sectie A, nummer 
831C3 is een proces verbaal van opmeting door een erkend landmeter-expert 
nodig. De dienst Patrimonium stelt voor om deze opdracht door één van hun 
landmeter-experten uit te voeren.  De kosten hiervan zijn te dragen door de 
verkoper vanwege zijn leveringsplicht.  
In de regel stelt de koper een notaris aan voor het opmaken en verlijden van de 
authentieke akte. Alle aktekosten zijn ten laste van de koper. 
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Indien u principieel akkoord kunt gaan met de onderhandse verkoop aan 
Wagenschot met een perceel grond, deel uitmakend van perceel Nazareth, 
2de afdeling (Eke), sectie A, nummer 831C3, wordt u gevraagd om bijgaand 
ontwerp van provincieraadsbesluit te ondertekenen.  

3.   Besluit 
 
Artikel 1 
 
Er wordt overgegaan tot de onderhandse verkoop aan Pedagogisch Centrum 
Wagenschot vzw, onder leiding van een notaris, van een perceel grond, 1436,948 
m² groot, deel uitmakend van een aan Wagenschot vzw in erfpacht gegeven site, 
gelegen te 9810 Eke-Nazareth, Steenweg 2, kadastraal gekend als Nazareth, 2de 
afdeling (Eke), sectie A, nummer 831C3, voor minimum de prijs opgenomen in het 
schattingsverslag van 19 september 2018 opgesteld door landmeter-expert 
Claeyssens-Couckuyt, met name 179 618, 50 EUR. 
De deputatie wordt gemachtigd om deze onderhandse verkoop verder af te 
handelen. 
 
Artikel 2 
 
Alle notariskosten zijn ten laste van de koper, met uitzondering van de publiciteits- 
en de leveringskosten die ten laste zijn van de Provincie. 
 
Artikel 3 
 
De deputatie wordt gemachtigd om de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van enige ambtshalve 
inschrijving naar aanleiding van de verkoop. 
 
Artikel 4 
 
Het perceel grond wordt gedesaffecteerd.  
 
Artikel 5 
 
Het perceel grond wordt uit de erfpacht gelicht. De wijzigende erfpachtakte  tussen 
Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw en het provinciebestuur wordt als een 
afzonderlijke beslissing aan de provincieraad voorgelegd.  
 
Artikel 6 
 
De opbrengst van de verkoop wordt verrekend op 260100/00/0050/00. 

PUNT 23. 
ICT - HARDWARE – SOFTWARE 
GOEDKEURING LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE AANKOOPCENTRALE 
“RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN ICT-INFRASTRUCTUUR” EN 
“RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN LICENTIES, GEBRUIKSRECHTEN, 
ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S M.B.T. STANDAARD SOFTWARE” VAN 
CIPAL VOOR EEN PERIODE VAN 48 MAANDEN EN MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT 
UITVOERING 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1904370 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : geen 
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Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 36 
Aantal ja-stemmen : 36 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 42 en 43 §2, 11°. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten inzonderheid op de artikelen 
2, 6° en artikel 43, § 1, tweede lid en artikel 47. 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen. 

2.   Motivering 

Cipal dv schreef 2 raamovereenkomsten uit: 
- Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur 
- Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, 

onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software 
voor de periode van 48 maanden. 

Provincie Oost-Vlaanderen kan de aangeboden diensten en producten aan 
dezelfde raamcontractovereenkomsten krijgen als Cipal dv. In dat geval worden de 
contracten rechtstreeks tussen de dienstverlener en de desbetreffende overheid 
afgesloten, zonder tussenkomst van Cipal dv. Cipal dv draagt geen enkele 
aansprakelijkheid en is op geen enkele manier betrokken partij bij het afsluiten van 
deze contracten. 

De dienstverleners hebben geen exclusief recht op het leveren van bovenstaande 
diensten. 

De lastenboeken vindt u terug in bijlage 1 en 2. 

Er werd geopteerd voor een openbare procedure met Europese bekendmaking. 

De gunningscriteria zijn voor  
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Infrastructuur: 
- Prijs        

 70% 
- Dienstverlening voor en na verkoop, technische bijstand en marketing 

ondersteuning m.b.t. “C-Smart”, de merknaam van Cipal dv 20% 
- Productaanbod       10% 

Software 
- Prijs      60% 
- Dienstverlening, technische bijstand  30% 
- Productaanbod    10% 

De raad van bestuur van Cipal dv van 25 juli 2019 besliste het volgende 
- Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur wordt gegund 

aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 
Wingepark 5B, 3110 Rotselaar. 

- Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software 
wordt gegund aan Comparex Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te 
Buro & Design Center, Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel voor 
raamovereenkomst software 

Zie hiervoor bijlagen 3 en 4. 
De offertes vindt u terug in bijlage 5 en 6. 

Volgens het provinciedecreet komt het de provincieraad toe te beslissen over de 
wijze van gunning, aangezien de geraamde waarde van de bestellingen door ons 
bestuur via deze aankoopcentrale de grensbedragen voor het dagelijks bestuur 
overstijgt en deze opdracht niet nominatief in het budget is opgenomen. 

3.   Besluit 

Artikel 1: de Provincieraad beslist een beroep te doen op Cipal dv als 
aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 4°van Wet van 15 juni 2006, dat een 
aankoopcentrale omschrijft als "een aanbestedende overheid (…) die (…) 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, 
leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden (…)";  
en artikel 15, dat luidt als volgt: "Een aanbestedende overheid die een beroep doet 
op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld 
van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren." 

Artikel 2: de Provincie treedt toe tot de raamovereenkomst die Cipal dv in 
uitvoering hiervan heeft afgesloten met:  

- Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 
Wingepark 5B, 3110 Rotselaar voor de Raamovereenkomst voor de 
aankoop van ICT infrastructuur. 

- Comparex Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te Buro & Design 
Center, Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel voor 
Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software. 

Artikel 3: de Provincie zal haar bestellingen in uitvoering van deze 
raamovereenkomst rechtstreeks plaatsen bij: 
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- Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel te 
Wingepark 5B, 3110 Rotselaar voor de Raamovereenkomst voor de 
aankoop van ICT infrastructuur. 

- Comparex Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te Buro & Design 
Center, Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel voor 
Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software. 

Artikel 4: De duurtijd bedraagt 48 maanden en start op dag van de gunning nl. 25 
juli 2019. 

Artikel 5: de Provincieraad machtigt de Deputatie tot de uitvoering van deze 
beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen in dit verband. De 
concrete bestellingen zullen afgehandeld worden door de deputatie, ook als deze 
bedragen de limieten van het dagelijks bestuur overschrijden. 

PUNT 24. 
RECREATIEDOMEINEN – APB PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS: 
- AKKOORD MET DE INTEGRATIE VAN HET APB IN DE RECHTSPERSOON PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN M.I.V. 01 JANUARI 2020 
- GOEDKEURING VAN DE PROTOCOLOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE EN HET APB 
- GOEDKEURING VAN HET PLAN MET OVER TE NEMEN PERCELEN 
- AANSTELLING VAN DE VEREFFENAARS 
- MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT UITVOERING VAN DE BESLISSINGEN 

Bevoegde gedeputeerde, Annemie Charlier, leidt dit punt in. 
Verslag nummer 1904661 van 03 oktober 2019 

Tussenkomsten : Greet De Troyer, Christian Bauwens, Hilde Bruggeman, 
Bart Blommaert, Bart Vermaercke, Walter Roggeman, Kristof Windels, 
Kennth Taylor 

Christian Bauwens geeft een stemverklaring namens zijn fractie 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 19 
Aantal nee-stemmen : 9 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 2, §2, 42, §1 en 237 van het provinciedecreet. 

Provincieraadsbesluit van 11 september 2003 waarbij de exploitatie van het 
provinciaal domein De Gavers met ingang van 1 januari 2004 werd toevertrouwd 
aan een autonoom provinciebedrijf. 
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Bestuursakkoord 2019-2024 van de Provincie, waarin gekozen wordt voor een 
eenvormige beheersstructuur voor de domeinen met voldoende autonomie binnen 
de provinciale werking. 

Provincieraadsbesluit van 4 september 2019, waarbij de Provincieraad principieel 
akkoord ging met de integratie van het Autonoom Provinciebedrijf De Gavers in de 
Provincie met ingang van 1 januari 2020. 

Deputatiebesluit van 23 mei 2019 houdende de aanstelling van notaris Veronique 
Laloo te Herzele, voor het opstellen en verlijden van de authentieke akte ter 
verwerving van de volle eigendom van de percelen eigendom van, en van de 
percelen in opstal gegeven aan het te ontbinden APB De Gavers, percelen te 
Geraardsbergen. 

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019. 

2.   Motivering 

In het Bestuursakkoord 2019-2024 van de Provincie wordt gekozen voor een 
eenvormige beheersstructuur voor de domeinen met voldoende autonomie binnen 
de provinciale werking. 

In zitting van 4 september 2019 ging de Provincieraad reeds principieel akkoord 
met de integratie van het Autonoom Provinciebedrijf De Gavers in de Provincie met 
ingang van 1 januari 2020. 

De Provincieraad nam in dezelfde zitting kennis van het stappenplan dat gevolgd 
wordt om het autonoom provinciebedrijf te integreren in de Provincie en het te 
vereffenen. 

Uit het bijgevoegd dossier blijkt dat de inkanteling, rekening houdend met de 
stukken in het dossier, als men meerjarig kijkt zowel op financieel vlak als 
organisatorisch de beste oplossing is om de burger te dienen. 

In zitting van 23 mei 2019 ging de Deputatie over tot de aanstelling van notaris 
Veronique Laloo voor het opstellen en verlijden van de notariële akte ter 
verwerving van de volle eigendom van de percelen eigendom van, en van de 
percelen in opstal gegeven aan het te ontbinden APB De Gavers, percelen te 
Geraardsbergen. 

De verdere modaliteiten met betrekking tot de integratie van het APB De Gavers in 
de Provincie worden opgenomen in een protocolovereenkomst, af te sluiten tussen 
de Provincie Oost-Vlaanderen en het APB De Gavers. 

De belangrijkste elementen van deze protocolovereenkomst zijn : 

• De integratie van het APB De Gavers binnen de directie 
Recreatiedomeinen van de Provincie. 

• Overname van de activa en passiva, personeelsleden en patrimonium van 
het APB De Gavers vanaf 1 januari 2020 (integrale rechtsopvolging van 
het APB De Gavers door de Provincie m.b.t. contracten, reglementen,…). 
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• De verdere uitbating van het recreatiedomein De Gavers als 
recreatiedomein met als missie op een klantvriendelijke en duurzame 
manier te voorzien in laagdrempelige, kwaliteitsvolle en sociale dag- en 
verblijfsrecreatie en met aandacht voor toerisme, natuurontwikkeling, 
educatie en evenementen met een bovenlokale uitstraling. 

• Overname van de contractuele personeelsleden met een contract van 
bepaalde of onbepaalde duur, die op 31 december 2019 personeelsleden 
zijn van het APB De Gavers en die tewerkgesteld zijn in het 
recreatiedomein.  

• De statutaire personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld door de 
Provincie aan het APB De Gavers of via een ambtshalve verlof aldaar 
contractueel een betrekking vervullen, blijven verder statutair aangesteld 
door de Provincie en tewerkgesteld op het domein. 

• Engagement van de Provincie om het seizoenspersoneel, de jobstudenten 
en de weekendhelpers, die in 2019 personeelsleden waren van het APB 
De Gavers en tewerkgesteld waren in het recreatiedomein en gunstig 
geëvalueerd werden, een gelijkaardige betrekking aan te bieden in 2020 
voor zover noodzakelijk voor de goede werking van het domein. 

• Overname door de Provincie van alle nog geldige volwaardige 
wervingsreserves van het APB De Gavers met ingang van 1 januari 2020 
en dit voor hun looptijd. 

• Overname door de Provincie van alle lopende en rechtsgeldige contracten 
met betrekking tot het recreatiedomein De Gavers, die voor 1 januari 2020 
door het autonoom provinciebedrijf zijn afgesloten. 

De inkomsten en voordelen voortvloeiend uit deze contracten komen vanaf 
1 januari 2020 ten goede aan de Provincie.  

• Het autonoom provinciebedrijf wordt met ingang van 1 januari 2020 
ontbonden. De vereffening van het autonoom provinciebedrijf wordt bij 
voorkeur en behoudens onvoorziene omstandigheden vóór 1 april 2020 
afgesloten. 

• De verwerving om niet van het patrimonium (volle eigendom van de 
onroerende goederen) van het APB De Gavers door de Provincie met 
eigendomsoverdracht op 1 januari 2020, waarbij het protocolakkoord geldt 
als onderhandse overeenkomst, en waarbij de notariële akte zal worden 
opgemaakt door notaris Veronique Laloo kantoor houdende te Herzele. 

• Oprichting van een overlegplatform, waarop een delegatie van het College 
van Burgemeester en Schepenen van de Stad Geraardsbergen zal worden 
uitgenodigd en dat tot doel heeft de Provincie en de Stad Geraardsbergen 
op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen in en rond het 
recreatiedomein. 

• De nodige budgetten zullen voorzien worden binnen de meerjarenplanning 
van de Provincie, zodat de werking van het recreatiedomein De Gavers 
gewaarborgd blijft. 
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3.   Besluit 

Artikel 1 

De Provincieraad gaat akkoord met de integratie van het Autonoom 
Provinciebedrijf De Gavers in de rechtspersoon Provincie Oost-Vlaanderen met 
ingang van 1 januari 2020. 

De Provincieraad keurt de protocolovereenkomst, af te sluiten tussen de Provincie 
Oost-Vlaanderen en het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Domein De Gavers, 
goed. 

Artikel 2 

Deze protocolovereenkomst luidt als volgt : 

“Tussen :  

(1) Het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Domein De Gavers 
(hierna APB De Gavers te noemen), met maatschappelijke zetel te 
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen, handelend in uitvoering 
van de beslissing van de Raad van Bestuur van (datum), waartoe 
rechtsgeldig ondertekenen mevrouw Anna Maria Charlier, voorzitter-
afgevaardigd bestuurder van het APB De Gavers en mevrouw 
Liesbeth Cock, directeur van het APB De Gavers. 

(2) De Provincie Oost-Vlaanderen (hierna de Provincie te noemen), met 
maatschappelijke zetel te Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, 
handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van 16 
oktober 2019 en vertegenwoordigd door de Deputatie, waartoe 
rechtsgeldig ondertekenen mevrouw Anna Maria Charlier, 
gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen en de heer  
Albert De Smet, provinciegriffier. 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Hoofdstuk 1 – algemene bepaling 

Artikel 1 

Partijen verklaren zich akkoord dat de Provincie de activiteiten, de personeelsleden 
en het patrimonium van het APB De Gavers, gelegen te Onkerzelestraat 280, 9500 
Geraardsbergen en zoals aangeduid op bijgevoegd plan (voor wat betreft de 
onroerende goederen), overneemt van het APB De Gavers op 1 januari 2020. 

Met ingang van deze datum wordt dit recreatiedomein het Provinciaal Domein De 
Gavers. Dit domein wordt een aparte dienst binnen de directie Recreatiedomeinen 
van de Provincie. 

Hoofdstuk 2 – Activiteiten en doelstellingen 

Artikel 2 

De Provincie verbindt zich ertoe om het recreatiedomein vanaf 1 januari 2020 
verder uit te baten, met als missie op een klantvriendelijke en duurzame manier te 
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voorzien in laagdrempelige, kwaliteitsvolle en sociale dag- en verblijfsrecreatie en 
met aandacht voor toerisme, natuurontwikkeling, educatie en evenementen met 
een bovenlokale uitstraling. 

Hoofdstuk 3 – Personeel 

Artikel 3 

De Provincie neemt met ingang van 1 januari 2020 de contractuele 
personeelsleden met een contract van bepaalde of onbepaalde duur, die op 31 
december 2019 personeelsleden zijn van het APB De Gavers en tewerkgesteld zijn 
in het recreatiedomein, over.  

Deze personeelsleden zullen ook na 1 januari 2020 daar tewerkgesteld blijven. 

De statutaire personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld door de Provincie 
aan het APB De Gavers of via een ambtshalve onbetaald verlof aldaar 
contractueel een betrekking vervullen, blijven verder statutair aangesteld door de 
Provincie en tewerkgesteld op het domein. 

De Provincie engageert zich ertoe om het seizoenspersoneel, de jobstudenten en 
de weekendhelpers die in 2019 personeelsleden waren van het APB De Gavers en 
tewerkgesteld waren in het recreatiedomein en gunstig geëvalueerd werden, een 
gelijkaardige betrekking aan te bieden in 2020, voor zover noodzakelijk voor de 
goede werking van het domein. 

Artikel 4 

De Provincie neemt deze personeelsleden over met inachtname van de Europese 
en de Belgische regels met betrekking tot het behoud van de rechten van de 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge overname, zoals uitgewerkt in 
het protocol van 11 september 2019 dat hierover werd afgesloten met de 
vakorganisaties en als bijlage bij deze overeenkomst wordt gevoegd. Deze 
overname gebeurt verder met inachtname van de bepalingen van de 
Rechtspositieregeling van de Provincie voor de statutaire en de contractuele 
personeelsleden. 

Artikel 5 

De Provincie zal, aan de contractuele personeelsleden zoals omschreven in artikel 
3, 1e lid, via een addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst de overname 
ervan bevestigen desgevallend aangevuld met bijzondere bepalingen in 
toepassing van artikel 4. 

Artikel 6 

De Provincie neemt alle nog geldige volwaardige wervingsreserves van het APB 
De Gavers over met ingang van 1 januari 2020 en dit voor hun looptijd. Het APB 
De Gavers bezorgt een kopie van deze wervingsreserves aan de Provincie.  

Voor vacatures op het Domein De Gavers zullen eerst deze reserves worden 
aangeschreven. Indien uit deze reserves geen reactie komt, kan beroep gedaan 
worden op de wervingsreserves van de Provincie. 
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Hoofdstuk 4 – Patrimonium 

Artikel 7 

Met ingang van 1 januari 2020 verwerft de Provincie de onroerende goederen 
zoals omschreven in artikel 1, 1e lid in volle eigendom. Het APB De Gavers bezorgt 
aan de Provincie de nodige plannen met alle kadastrale gegevens van deze 
onroerende goederen, samen met alle stukken i.v.m. vergunningen, 
bodemtoestand, hangende (juridische) geschillen,... 

De Provincie verwerft de volle eigendom van alle roerende goederen van het APB 
De Gavers. Het APB De Gavers bezorgt aan de Provincie een inventaris en alle 
belangrijke gegevens van de roerende goederen.  

De roerende en onroerende goederen worden tegen boekwaarde op balansdatum 
31 december 2019 opgenomen in de te verlijden akte. 

Artikel 8 

De Provincie neemt alle lopende en rechtsgeldige contracten met betrekking tot het 
recreatiedomein, die vóór 1 januari 2020 door het APB De Gavers zijn afgesloten, 
over met ingang van 1 januari 2020. Het APB De Gavers bezorgt de Provincie een 
inventaris van deze contracten, met vermelding van de contracterende partijen, het 
voorwerp en de duur ervan. Het APB De Gavers bezorgt tevens een kopie van elk 
van deze contracten aan de Provincie. 

Vanaf 1 januari 2020 komen alle inkomsten en voordelen, voortvloeiend uit deze 
contracten, ten goede aan de Provincie. 

Hoofdstuk 5 – Zakelijke rechten 

Artikel 9 

Het APB De Gavers verbindt zich ertoe om vanaf heden geen nieuwe zakelijke 
rechten te vestigen noch de bestaande zakelijke rechten met betrekking tot het 
recreatiedomein te verlengen. 

De Provincie neemt op 1 januari 2020 alle zakelijke rechten over van het APB De 
Gavers. 

Hoofdstuk 6 – Financiën 

Artikel 10 

Het APB De Gavers wordt met ingang van 1 januari 2020 ontbonden. Behoudens 
onvoorziene omstandigheden wordt de vereffening van het APB De Gavers bij 
voorkeur vóór 1 april 2020 afgesloten. De provinciegriffier en de financieel 
beheerder van de Provincie worden door de Provincieraad aangesteld als 
vereffenaars. Zij kunnen zich alle stukken laten voorleggen en de medewerking 
van de betrokken ambtenaren vragen op hun verzoek. 

De vereffenaars zorgen onder meer voor de vereffening van de activa en de 
passiva en de overdracht van het netto-actief naar de Provincie. 
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Hoofdstuk 7 – Overlegplatform 

Artikel 11 

De Provincie richt een overlegplatform op waarop de Stad Geraardsbergen zal 
worden uitgenodigd en dat minstens 2 maal per jaar samenkomt. Dit 
overlegplatform heeft tot doel de beide besturen op de hoogte te houden van alle 
relevante ontwikkelingen in en rond het recreatiedomein. 

Dit overlegplatform bestaat uit een delegatie van het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Geraardsbergen en van de Deputatie van de Provincie. 
Het overlegplatform kan uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van de 
Politiezone Geraardsbergen-Lierde en de betrokken ambtenaren van de 
respectievelijke besturen. 

Hoofdstuk 8 – Slotbepalingen 

Artikel 12 

Deze overeenkomst komt in de plaats van eerder gemaakte mondelinge en 
schriftelijke afspraken en overeenkomsten. 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval 
van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.” 

Artikel 3 

De provincieraad keurt het plan goed waarop alle over te nemen percelen van het 
APB De Gavers geografisch zijn ingekleurd. 

Artikel 4 

De heer provinciegriffier Albert De Smet en de heer financieel beheerder Stefaan 
Desmet worden aangesteld als vereffenaars. 

Artikel 5 

De Provincieraad machtigt de Deputatie met de uitvoering van de 
protocolovereenkomst en alle aanvullende beslissingen te nemen, noodzakelijk 
voor de uitvoering van deze beslissing van de Provincieraad. 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM PUNT 30 
AANSLUITEND AAN PUNT 25 TE BEHANDELEN. DE RAAD STEMT DAARMEE IN. 

PUNT 25. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
PROVINCIAAL ONDERWIJS EN HOOFDDOEKENVERBOD NAAR ANALOGIE MET VLAAMS 
GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 
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PUNT 30. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
PROVINCIALE SCHOLEN - HOOFDDOEKENVERBOD 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst : Bruno Matthys 

Gedeputeerde Moens beantwoordt beide vragen. 

PUNT 26. 
VRAAG VAN HILDE BRUGGEMAN 
SUBSIDIEAANVRAAG BIJ OVAM VOOR TESTPROJECT “GROEPSAANKOOP 
ASBESTHOUDENDE DAKVERVANGING EN LEIDINGISOLATIE” 

Hilde Bruggeman licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Gillis beantwoordt de vraag. 

PUNT 27. 
VRAAG VAN HILDE BRUGGEMAN 
OPTIMALISEREN VAN PROVINCIAAL PATRIMONIUM I.F.V. DE PROVINCIALE SCHOLEN 

Hilde Bruggeman licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 28. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
PROVINCIEPERSONEEL OVERGEHEVELD NAAR VLAANDEREN 
NAZORG IN KADER VAN AFBOUWPLANNEN VAN DE VLAAMSE REGERING? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

De gedeputeerden Gillis en Moens beantwoorden de vraag. 

PUNT 29. 
VRAAG VAN BART VERMAERCKE 
FIETSSNELWEG F7 – OVERSTEEK/DOORSTEEK DROGENBOOMSTRAAT TE ZULTE EN 
VEILIGHEID 

Bart Vermaercke licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : Joop Verzele, Henk Heyerick 

Gedeputeerde Gillis beantwoordt de vraag. 
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PUNT 30 WERD REEDS AANSLUITEND AAN PUNT 25 BEHANDELD. 

PUNT 31. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
TV PROVINCIERAAD OP MAANDAG 09 SEPTEMBER OVER DE ZITTING VAN WOENSDAG 04 
SEPTEMBER 2019 
DOEL TV PROVINCIERAAD EN INHOUD SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET REGIONALE 
ZENDERS? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Bart Blommaert, Kristof Windels, Kenneth Taylor 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 32. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
AFLEVEREN VERGUNNING INDUSTRIËLE KIPPENKWEKERIJ 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 33 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 1 BEHANDELD. 

PUNT 34. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
TOEZICHT DOMEIN NIEUWDONK START SEIZOEN 

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM PUNT 37 
AANSLUITEND AAN PUNT 35 TE BEHANDELEN. DE RAAD STEMT DAARMEE IN. 

PUNT 35. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
FIETSVERBINDING SCHELDE – NIEUWDONK 

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 
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PUNT 37. 
VRAAG VAN HILDE BRUGGEMAN 
DOMEIN NIEUWDONK, NODEN, HONDENWEIDE 

Hilde Bruggeman licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 36. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
WATEROVERLAST GEMEENTE WICHELEN 

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 37 WERD REEDS AANLSUITEND AAN PUNT 35 BEHANDELD. 

PUNT 38. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
ONDERSTEUNING VOGELOPVANGCENTRA VOOR OPVANG EGELS 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

SLOT 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.21 uur. 

Gent, 20 november 2019 

Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen: 

de provinciegriffier de voorzitter 

(get.) Albert De Smet (get.) Phaedra Van Keymolen  
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