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OPENBARE ZITTING

PUNT 1.
PROVINCIERAAD – REGLEMENTERING
VASTSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PROVINCIERAAD
VOOR DE LEGISLATUUR 2018 - 2024 EN OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN
18 NOVEMBER 2015, INWERKINGTREDING OP 27 FEBRUARI 2019

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

35
35
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1.

Feitelijke en juridische gronden

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet van 09 december 2005;
Het Decreet van 06 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen
van het Provinciedecreet van 09 december 2005 met uitvoeringsbesluiten;
Het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

NOTULEN

De provincieraadsbesluiten van 03 en 19 december 2018;
Het Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad van 18 november 2015.
2.

Motivering

Op 03 december 2018 kreeg het Bureau de opdracht het Huishoudelijk
Reglement van de Provincieraad, legislatuur 2018 – 2024 voor te bereiden.
De aanpassingen zijn noodzakelijk gelet op gewijzigde decretale
bepalingen, de beslissingen van de Provincieraad n.a.v. de installatie van
de nieuwe legislatuur en de visie van het nieuwe Bureau omtrent de
organisatie der werkzaamheden de komende 6 jaar.
Besluit:
Artikel 1
Het Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad wordt vastgesteld
als volgt:
HOOFDSTUK I – INSTALLATIE NIEUWE PROVINCIERAAD ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN
Artikel 1
Als er geen bezwaar is ingediend tegen de verkiezing, worden de verkozen
provincieraadsleden door de uittredende voorzitter van de provincieraad
ten minste 14 dagen voor de installatievergadering van de provincieraad op
de hoogte gebracht van de datum, het uur en de plaats van de
installatievergadering.
De installatievergadering van de provincieraad vindt plaats op een van de
eerste 5 werkdagen van december. Bij gebrek aan oproeping door de
uittredende voorzitter van de provincieraad vindt de installatievergadering
van rechtswege plaats in het provinciehuis, om 10h, op de 1ste werkdag
van de maand december. De provinciegriffier brengt bij gebrek aan
oproeping door de uittredende voorzitter van de provincieraad voor de
goede orde ten minste 8 dagen voor de installatievergadering van de
provincieraad de nieuw verkozen provincieraadsleden daarvan op de
hoogte.
In het vorige lid wordt verstaan onder “werkdag”: elke dag van de week,
behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale feestdagen.
Indien er bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die
vervolgens toch geldig werd verklaard, of als die verkiezing vervolgens
ongeldig werd verklaard en er een nieuwe verkiezing moet worden
gehouden, worden de nieuw verkozen provincieraadsleden door de
uittredende voorzitter van de provincieraad bijeengeroepen op de
installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van
respectievelijk de verkiezing of de nieuwe verkiezing definitief is, maar ten
vroegste op een van de eerste 5 werkdagen van december.
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Als de nieuw verkozen provincieraadsleden niet zijn bijeengeroepen
overeenkomstig de vorige leden gebeurt de bijeenroeping door een
uittredend lid van de deputatie volgens hun rangorde.
Als de installatie van de provincieraad ten gevolge van een wijziging van de
zetelverdeling niet kan plaatsvinden overeenkomstig het 2de lid worden de
nieuw verkozen provincieraadsleden bijeengeroepen overeenkomstig het
4de lid nadat de zetelverdeling definitief is.
Artikel 2
De uittredende voorzitter van de provincieraad zit de installatievergadering
voor. Hij blijft voorzitter van de provincieraad tot een nieuwe voorzitter
verkozen is. Indien de uittredende voorzitter van de provincieraad de
installatievergadering niet kan voorzitten, wordt ze voorgezeten door een
uittredend lid van de provincieraad dat opnieuw verkozen werd en dat de
hoogste anciënniteit als provincieraadslid bezit of, bij gelijke anciënniteit,
door de oudste van hen.
Artikel 3
De provincieraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen
provincieraadsleden. Dit onderzoek beperkt zich tot de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en de onverenigbaarheden.
Drie bijzondere commissies van elk vijf verkozen provincieraadsleden bij
lottrekking aangeduid onderzoeken de geloofsbrieven van de pas verkozen
provincieraadsleden uit een ander provinciaal kiesarrondissement. Zo
onderzoekt een bijzondere commissie samengesteld uit verkozen
provincieraadsleden uit het provinciaal kiesarrondissement Gent de
geloofsbrieven van de verkozen provincieraadsleden uit het provinciaal
kiesarrondissement Aalst – Oudenaarde, een bijzondere commissie
samengesteld uit verkozen provincieraadsleden uit het provinciaal
kiesarrondissement Aalst – Oudenaarde de geloofsbrieven van de
verkozen provincieraadsleden uit het provinciaal kiesarrondissement
Dendermonde – Sint-Niklaas en een bijzondere commissie samengesteld
uit verkozen provincieraadsleden uit het provinciaal kiesarrondissement
Dendermonde - Sint-Niklaas de geloofsbrieven van de verkozen
provincieraadsleden uit het provinciaal kiesarrondissement Gent.
Bij het einde van een mandaat van een provincieraadslid of wanneer
overeenkomstig artikel 14 van het provinciedecreet tot plaatsvervanging
van een verhinderd provincieraadslid moet worden overgegaan, onderzoekt
een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van vijf
verkozen provincieraadsleden de geloofsbrieven van het opvolgend
provincieraadslid.
Een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van vijf
verkozen provincieraadsleden onderzoekt of de vertrouwenspersonen,
bedoeld in artikel 18 van het provinciedecreet, voldoen aan de in die
bepaling gestelde voorwaarden.
Een provincieraadslid van wie de verkiezing aanleiding geeft tot een klacht,
mag geen deel uitmaken van deze bijzondere commissies, maar kan er op
eigen verzoek worden gehoord. Bij afwezigheid van het betrokken
kandidaat-provincieraadslid verdaagt de bijzondere commissie het
onderzoek van de geloofsbrieven van dit kandidaat-provincieraadslid tot op
de datum die de provincieraad bepaalt.
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Iedere bijzondere commissie benoemt haar voorzitter en haar verslaggever
die de besluiten van de bijzondere commissie aan de provincieraad
voorstelt.
Indien de provincieraad op voorstel van de bijzondere commissie beslist
een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen, belast hij hiermee diezelfde
bijzondere commissie en stelt hij haar taak precies vast.
Artikel 4
Alle verkozen provincieraadsleden, met uitsluiting van die kandidaatprovincieraadsleden van wie de bijzondere commissie voorstelt de
geloofsbrieven niet te aanvaarden of het onderzoek ervan te verdagen,
beslissen over de verslagen omtrent de besluiten van de in artikel 3
bedoelde bijzondere commissies.
Artikel 5
De verkozen provincieraadsleden van wie de geloofsbrieven werden
goedgekeurd, leggen, vóór ze het mandaat aanvaarden, in openbare
vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de
installatievergadering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen.” De uittredende voorzitter van de installatievergadering legt,
indien hij herkozen is als provincieraadslid, de eed af in handen van het
provincieraadslid dat de meeste anciënniteit bezit of, bij gelijke anciënniteit,
in handen van de oudste van hen.
De verkozen provincieraadsleden worden geacht afstand te hebben
gedaan van hun mandaat indien zij:
1° aanwezig zijn op de installatievergadering en weigeren de eed vermeld
in het vorig lid af te leggen;
2° afwezig zijn op de installatievergadering en, na een uitdrukkelijke
oproep, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende
vergadering.
Als de voorzitter van de provincieraad, degene die de voorzitter vervangt of
degene die de eed afneemt van de voorzitter, nalaat de eed af te nemen
van de verkozen provincieraadsleden op de installatievergadering of, bij
vervanging van een provincieraadslid, na de installatievergadering uiterlijk
op de eerstvolgende vergadering van de provincieraad, wordt de eed
afgenomen door een gedeputeerde volgens hun rangorde. In voorkomend
geval noteert de provinciegriffier de vervanging van de voorzitter in de
notulen van de vergadering.
HOOFDSTUK II – DE VOORZITTER
Artikel 6
§1. Op de installatievergadering verkiest de provincieraad een voorzitter
onder de provincieraadsleden van Belgische nationaliteit. De voorzitter
wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de
lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de
akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de
personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden
verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter
voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een
4

Provincieraad van 27 februari 2019

NOTULEN

van hen. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen.
Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van voordracht de
ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dit
voorschrift werden geplaatst. Een verkozene die meer dan één akte van
voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de
provincieraad niet worden benoemd of verkozen als gedeputeerde,
voorzitter van de provincieraad of voorzitter van een
provincieraadscommissie, noch een dergelijk mandaat waarnemen. Hij kan
de provincie ook niet vertegenwoordigen of kan namens de provincie geen
mandaat bekleden of waarnemen in provinciaal extern verzelfstandigde
agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen.
Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt of waarneemt, vervalt
dat mandaat van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de
provincieraad.
De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de
kandidaat-voorzitter vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht
de naam vermeld worden van de persoon die hem zal of de personen die
hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In
voorkomend geval is de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van
het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege
opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is
vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum
of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde
de persoon die de voorzitter zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt,
neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de
persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen
of als er geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan
overeenkomstig §4.
De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de
provincieraad aan de provinciegriffier bezorgd.
§2. Nadat de provincieraadsleden de eed hebben afgelegd, bezorgt de
provinciegriffier de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de
voorzitter van de installatievergadering.
De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van
voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in §1.
Alleen de handtekeningen van de provincieraadsleden die de eed hebben
afgelegd worden hiervoor in aanmerking genomen, met inbegrip van de
handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben
ondertekend en die nadien als provincieraadslid de eed hebben afgelegd.
In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen
verklaard.
§3. Als geen ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
aan de voorzitter van de installatievergadering wordt bezorgd, gaat de
provincieraad binnen veertien dagen over tot verkiezing van een voorzitter.
De provincieraadsleden kunnen hiertoe uiterlijk drie dagen voor de
eerstvolgende vergadering van de provincieraad een gedagtekende akte
van voordracht bezorgen aan de provinciegriffier.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ten minste
ondertekend zijn door een meerderheid van de personen, verkozen op de
lijsten met hetzelfde letterwoord. Als de lijst waarop de kandidaat-voorzitter
voorkomt slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een
van hen. Onverminderd §1 kan elk provincieraadslid slechts één akte van
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voordracht ondertekenen. Overtreding van dit verbod heeft in alle akten van
voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd
met dit voorschrift werden geplaatst. De sanctie vermeld in §1, 1ste lid ten
aanzien van de verkozene die meer dan één akte van voordracht
ondertekent, is eveneens van toepassing. De akte van voordracht kan
tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter
vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam worden
vermeld van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen
opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend
geval is de voorzitter bij het bereiken van de einddatum van het mandaat
van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd
door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.
Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum of indien
de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de
persoon die de voorzitter zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt
de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die
als laatste opvolger is vermeld het mandaat niet kan opnemen of als er
geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan
overeenkomstig §4.
De verkiezing gebeurt bij geheime stemming.
De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft
behaald, is verkozen tot voorzitter van de provincieraad.
Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen voor het
vacante mandaat, vindt een tweede stemronde plaats, waarin wordt
gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste
stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde
komt de kandidaat die bij de provincieraadsverkiezingen procentueel de
meeste naamstemmen in verhouding tot het totale aantal geldig
uitgebrachte stemmen in de kiesomschrijving heeft behaald in aanmerking
voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de
meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter. Bij
staking van stemmen in de tweede stemronde is de kandidaat die bij de
provincieraadsverkiezingen procentueel de meeste naamstemmen in
verhouding tot het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen in de
kiesomschrijving heeft behaald, verkozen tot voorzitter. Als de
naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal
naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat verkozen
van wie de lijst bij de provincieraadsverkiezingen procentueel de meeste
stemmen in de kiesomschrijving heeft behaald.
§4. Als de voorzitter het mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van
provincieraadslid vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt
beschouwd, ontslag genomen heeft of overleden is, wordt tot een nieuwe
verkiezing van voorzitter overgegaan op de eerstvolgende vergadering van
de provincieraad overeenkomstig §1 tot en met §3. Tot aan de nieuwe
verkiezing wordt het voorzitterschap waargenomen door een
ondervoorzitter.
§5. Het tot voorzitter verkozen provincieraadslid neemt plaats in de
voorzitterszetel onmiddellijk na zijn verkiezing.
Na de verkiezing van de voorzitter stelt de provincieraad zijn bureau
samen.
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Artikel 7
De voorzitter handhaaft de orde in de provincieraad.
Hij waakt over de toepassing van het huishoudelijk reglement, verleent het
woord, stelt de vragen, deelt de uitslag van de stemmingen mee en geeft
kennis van de beslissingen van het bureau.
Hij komt in de besprekingen enkel tussenbeide om de stand van zaken
uiteen te zetten en om tot het behandelde onderwerp terug te roepen.
Indien hijzelf actief aan het debat deelneemt, verlaat hij de voorzitterszetel
en keert er slechts terug nadat de bespreking over dat onderwerp volledig
beëindigd is.
De voorzitter vertegenwoordigt het bureau en de provincieraad.
Artikel 8
Als de voorzitter tijdelijk afwezig is om een andere reden dan die bepaald in
artikel 6, §4, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij
is, neemt een ondervoorzitter het voorzitterschap waar.
De voorzitter die als verhinderd wordt beschouwd of die tijdelijk afwezig is,
wordt vervangen zolang hij verhinderd of tijdelijk afwezig is. De
provincieraad neemt akte van de verhindering en van de beëindiging van
de periode van verhindering. Als het niet gaat om een door het
provinciedecreet opgelegde verhindering richt de voorzitter zijn verzoek tot
vervanging wegens verhindering aan de provincieraad.
HOOFDSTUK III - HET BUREAU
Artikel 9
Het bureau bestaat uit 8 provincieraadsleden, benoemd door de
provincieraad: de voorzitter van de provincieraad, de ondervoorzitter van
de provincieraad en de 6 fractievoorzitters.
De rangorde van de fractievoorzitters is die van hun aanduiding.
De fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij is de secretaris van het
bureau.
De gedeputeerden kunnen bij uitbreiding uitgenodigd worden op
vergaderingen van het bureau voor zaken die betrekking hebben op de
organisatie van de provincieraad. In dat geval zetelt het bureau als
uitgebreid bureau.
Artikel 10
Het bureau vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, die dag,
plaats en aanvangsuur van de vergadering bepaalt.
Bij verhindering kunnen de fractievoorzitters zich laten vervangen door een
door hen bij naam aangeduid lid van dezelfde fractie. De naam van dit
plaatsvervangend lid van het bureau moet worden meegedeeld aan de
voorzitter van de provincieraad op de eerste vergadering van het bureau na
de volledige vernieuwing van de provincieraad.
Op verzoek van een derde van de leden of de plaatsvervangende leden
van het bureau is de voorzitter ertoe gehouden het bureau samen te
roepen op de aangeduide dag en het aangeduide uur en met de
aangeduide agenda.
Het bureau kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid van de
leden of de plaatsvervangende leden aanwezig is.
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Alvorens aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden of de
plaatsvervangende leden de aanwezigheidslijst.
Artikel 11
Het bureau staat in voor alle materiële behoeften die samenhangen met de
vergaderingen en activiteiten van de provincieraad en zijn commissies.
Het bureau regelt het ceremonieel en beraadslaagt in overleg met de
deputatie over de maatregelen betreffende de verfraaiing, de meubilering
en de materiële inrichting van de vergaderzalen van de provincieraad, van
de commissies en van de fracties. Dat gebeurt ook voor de plaatsen
bestemd voor de pers en de toehoorders.
Het bureau wijst de fracties hun plaatsen in de provincieraadzaal toe.
Het bureau legt het reguliere vergaderschema op jaarbasis vast van de
provincieraad, van de beleidscommissies en van het bureau.
HOOFDSTUK IV - DE DEPUTATIE
Artikel 12
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad en na de samenstelling
van het bureau gaat de provincieraad over tot de verkiezing van de
gedeputeerden. Deze verkiezing gebeurt overeenkomstig artikel 45 van het
provinciedecreet.
De voorzitter, de ondervoorzitters en de overige leden van het bureau
kunnen geen lid zijn van de deputatie.
Voor ze hun mandaat aanvaarden, leggen de gedeputeerden in openbare
vergadering van de provincieraad de volgende eed af in handen van de
voorzitter van de provincieraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen. »
De gedeputeerde die de eed na twee achtereenvolgende uitnodigingen niet
aflegt, wordt geacht zijn mandaat van gedeputeerde niet te aanvaarden.
HOOFDSTUK V - DE FRACTIES
Artikel 13
§1. Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die op lijsten met
dezelfde naam verkozen zijn vormen één fractie.
§2. In afwijking van §1 kunnen de kandidaat-provincieraadsleden die op
lijsten met dezelfde naam zijn verkozen twee fracties vormen, mits aan
volgende voorwaarden is voldaan:
1°
de naam van de lijst bestaat uit meerdere woorden of afkortingen
die minstens de twee fractienamen omvatten;
2°
de kandidaat-provincieraadsleden beslissen bij de indiening van de
voordrachtsakte of verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen
provincieraadsleden twee fracties vormen of kunnen vormen; in dat laatste
geval wordt overgegaan tot de vorming van twee fracties als een
meerderheid van de verkozen provincieraadsleden die potentieel een
afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, daartoe op de installatievergadering
van de provincieraad beslist;
3°
de in 2° bedoelde beslissing wordt genomen in een afzonderlijke
akte inzake fractievorming, ondertekend door alle kandidaatprovincieraadsleden op de lijst;
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4°
de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaatprovincieraadsleden van de lijst, in dezelfde volgorde als de
voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de voorzitter van het
provinciedistrictshoofdbureau wordt ingediend;
5°
onverminderd het 3de lid vermeldt de akte inzake fractievorming
voor alle kandidaat-provincieraadsleden tot welke fractie zij zullen behoren
in geval van verkiezing;
6°
er worden op de akte inzake fractievorming slechts twee
verschillende fracties vermeld;
7°
de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de
voordrachtsakte of de verbeteringsakte die, overeenkomstig de artikelen
84, 3° en 100, 7° van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011,
tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het
provinciedistrictshoofdbureau wordt bezorgd;
8°
aan de provinciegriffier wordt tegen ontvangstbewijs een afschrift
van de akte inzake fractievorming bezorgd uiterlijk de eerste werkdag na de
dag dat de voordrachtsakte of de verbeteringsakte bij de voorzitter van het
provinciedistrictshoofdbureau werd ingediend.
De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaatprovincieraadsleden gemaakte keuze is niet herroepbaar.
Als een kandidaat-provincieraadslid op de akte inzake fractievorming zich
niet tot een fractie bekent, wordt het betrokken kandidaat-provincieraadslid
geacht bij verkiezing te opteren voor de grootste fractie. Als beide fracties
in de provincieraad even groot zijn, wordt hij geacht bij verkiezing te
opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort, behalve
ingeval de lijstaanvoerder op de akte van fractievorming zich niet tot een
fractie heeft bekend. In dat geval wordt het kandidaat-provincieraadslid
geacht te opteren voor de fractie waartoe het kandidaat-provincieraadslid
behoort dat de hoogste plaats op de lijst inneemt en dat zich tot een fractie
heeft bekend.
Indien aan de voormelde regeling niet is voldaan kunnen er geen aparte
fracties worden gevormd. Indien de kandidaat-provincieraadsleden die op
lijsten met dezelfde naam zijn verkozen overeenkomstig het 1ste lid
beslissen om 2 fracties te vormen, spreekt de provincieraad zich op de
installatievergadering bij besluit uit of aan de voorwaarden vermeld in het
1ste lid is voldaan.
§3. Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die verkozen zijn op
lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering onderling hebben
verenigd, vormen één fractie. Tot onderlinge vereniging van de lijsten kan
slechts beslist worden als de meerderheid van de verkozenen op elk van
die lijsten daarmee instemt.
§4. De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties
overeenkomstig §2 geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
provincieraad.
Artikel 14
Een fractie wordt pas erkend als minstens drie provincieraadsleden ervan
deel uitmaken.
Elke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering van de
provincieraad aan de voorzitter de lijst van haar leden en geeft de namen
van haar fractievoorzitter en zijn plaatsvervanger op. Wijzigingen in de
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samenstelling van een fractie worden door de fractievoorzitter schriftelijk
aan de voorzitter van de provincieraad meegedeeld.
Deze wijzigingen hebben geen invloed op de verdeling van de mandaten
onder de erkende fracties in de commissies of organen, samengesteld op
grond van de getalsterkte van de fracties bij de aanvang van de
zittingsperiode na de volledige vernieuwing van de provincieraad.
HOOFDSTUK VI - DE COMMISSIES
AFDELING I – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Artikel 15
De provincieraad kan beleidscommissies en bijzondere commissies
oprichten die zijn samengesteld uit provincieraadsleden.
Artikel 16
De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de
fracties waaruit de provincieraad is samengesteld. De provincieraad
bepaalt per commissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de
evenredigheid wordt berekend. Deze berekeningswijze geldt voor alle
commissies die de provincieraad opricht . De evenredigheid vereist in ieder
geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties
waarvan leden deel uitmaken van de deputatie steeds hoger is dan de som
van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie
wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van
de provincieraad. Als de voorzitter van de provincieraad voordrachten
ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een
fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van
voorkomen op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de provincieraad wordt een
fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien
één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie als
vermeld in artikel 13 kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze
fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze
fracties het oorspronkelijke aantal leden in deze commissies. Ook indien
een fractie zich tijdens de zittingsperiode splitst of indien sommige leden
van een fractie zich als onafhankelijk provincieraadslid opstellen of
overgaan naar een andere fractie, behouden deze fracties het
oorspronkelijk aantal leden in deze commissies.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de
kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een
meerderheid van de leden van de fractie waar het kandidaat-commissielid
deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts
uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen.
Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat
voor de fractie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging
overeenkomstig het 1ste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een
commissie, kan de fractie een provincieraadslid aanwijzen dat als lid met
raadgevende stem in de commissie zetelt.
10
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Indien een effectief lid van een commissie niet aanwezig kan zijn, laat hij
zich vervangen door één van de plaatsvervangende leden van deze
commissie, lid van zijn fractie.
Het voorstel inzake de samenstelling van de commissies en het voorstel
inzake de materies waarvoor ze bevoegd zijn wordt na elke volledige
vernieuwing van de provincieraad en na de samenstelling van het bureau
en de verkiezing van de deputatie door de voorzitter aan de provincieraad
ter goedkeuring voorgelegd.
Elke commissie verkiest tijdens haar 1ste vergadering onder haar leden
een voorzitter en een ondervoorzitter. De gedeputeerden kunnen evenwel
geen van deze functies bekleden.
De deputatie duidt op voorstel van de provinciegriffier voor elke commissie
een ambtenaar-verslaggever aan, belast met de coördinatie van de
verslaggeving en met de actieve ondersteuning van de werkzaamheden
van de commissie.
Artikel 17
De voorzitter van de commissie roept, na overleg met de bevoegde
gedeputeerde, de effectieve leden van de commissie elektronisch samen
tot de vergadering. Dat gebeurt minstens vijf dagen op voorhand, tenzij het
bureau of de commissie bij consensus dag en aanvangsuur van de
vergadering vastlegt.
De commissie kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid van
de leden aanwezig is.
De voorzitter van de commissie beschikt in zijn commissie over dezelfde
ordehandhavende bevoegdheden als de voorzitter van de provincieraad,
met uitzondering van de politionele verbaliseringsbevoegdheid zoals
omschreven in artikel 25, 2de lid van het provinciedecreet.
De voorzitter en de ambtenaar-verslaggever van de commissie
ondertekenen de verslagen van de commissies.
Indien er wordt gestemd, vermeldt het verslag eveneens de uitslag van de
stemming.
De verslagen vermelden de namen van de aanwezige leden, de namen
van de leden die zich hebben verontschuldigd evenals de namen van de
voorzitter van de vergadering, de ambtenaar-verslaggever en de
aanwezige ambtenaren. Zij bevatten de agenda van de vergadering en
voor elk punt waarover een debat is gevoerd de conclusies en/of de
aanbevelingen, evenals de vragen waarop niet onmiddellijk een antwoord
is verstrekt.
Provincieraadsleden die wensen dat hun tussenkomst in het verslag wordt
opgenomen, delen dit tijdens de vergadering mee en bezorgen de
ambtenaar-verslaggever uiterlijk de tweede werkdag na de vergadering de
samengevatte tekst ervan in digitale vorm.
Artikel 18
De leden van de commissie tekenen bij het binnenkomen de
aanwezigheidslijst. Deze geldt als rechtsgrond voor de uitbetaling van het
presentiegeld en de vergoeding wegens reiskosten, overeenstemmend met
de normale vergoedingen toegekend aan een provincieraadslid op basis
van artikel 17 van het provinciedecreet.
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De plaatsvervangende leden hebben slechts recht op deze vergoedingen
wanneer het effectieve lid waarvoor zij als plaatsvervanger optreden
afwezig is.
Andere provincieraadsleden mogen, zonder stemrecht en zonder
vergoedingen, de vergaderingen van de commissies bijwonen. Enkel
wanneer zij een effectief of een plaatsvervangend lid van dezelfde fractie in
de commissie vervangen, kunnen zij met stemrecht de vergaderingen
bijwonen en aanspraak maken op deze vergoedingen. Indien hiervoor
meerdere provincieraadsleden in aanmerking zouden komen, kan enkel het
oudste provincieraadslid in leeftijd met stemrecht de vergaderingen
bijwonen en aanspraak maken op deze vergoedingen.
Artikel 19
De artikelen 46 en 50 zijn van overeenkomstige toepassing op de
vergaderingen en de stemmingen in de commissies.
Artikel 20
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
AFDELING II - DE BELEIDSCOMMISSIES
Artikel 21
Er worden 2 beleidscommissies opgericht.
Artikel 22
De beleidscommissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de provincieraad, het verlenen van advies en het
formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan
de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering
wenselijk wordt geacht.
Het waken over de afstemming van het provinciaal beleid op het beleid van
de provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen van de provincie
behoort tot de bevoegdheid van de provincieraad of de beleidscommissies.
Artikel 23
Elke beleidscommissie telt 18 effectieve en 18 plaatsvervangende leden,
allen provincieraadslid.
De voorzitter van de provincieraad is ambtshalve lid van elke
beleidscommissie. Tenzij hij is voorgedragen overeenkomstig artikel 16,
1ste lid zetelt hij met raadgevende stem.
De beleidscommissies verkiezen onder hun leden een voorzitter en een
ondervoorzitter.
De agenda van elke gewone vergadering en de datum en agenda van elke
bijkomende vergadering worden door de voorzitter van de
beleidscommissie vastgelegd in overleg met de bevoegde
gedeputeerde(n).
Een exemplaar van de samenroeping wordt in kopie bezorgd aan alle
provincieraadsleden.
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Artikel 24
Op verzoek van een derde van de effectieve leden van een
beleidscommissie is de voorzitter van die beleidscommissie gehouden haar
op de aangeduide dag en het aangeduide aanvangsuur met de
voorgestelde agenda bijeen te roepen.
Plaats, dag, aanvangsuur en agenda van de vergaderingen van de
beleidscommissies worden drie dagen op voorhand openbaar gemaakt
door publicatie op de website van de provincie.
De agenda van de beleidscommissies wordt als volgt samengesteld:
goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, voorbereiding van
de geagendeerde provincieraadsdossiers, door de provincieraad
doorverwezen voorstellen en vragen, varia. De effectieve leden kunnen aan
de voorzitter van de beleidscommissie vragen een aanvullend punt te
agenderen. Die vraag wordt ingediend bij de Griffie. De beleidscommissie
bepaalt de verdere af- of behandeling van dit punt.
De verslagen van de beleidscommissies worden na de vergadering en
vooraleer het onderwerp behandeld wordt in de provincieraad bezorgd aan
alle provincieraadsleden.
Artikel 25
De beleidscommissies kunnen, mits het bureau dat goedkeurt, één of meer
subbeleidscommissies of werkgroepen oprichten waarvan zij de opdracht,
samenstelling en werkwijze bepalen.
De provincieraad kan, op voorstel van het bureau en na verslag van de
deputatie, beslissen dat voor de provincieraadsleden die van een dergelijke
subbeleidscommissie of werkgroep deel uitmaken, de getekende
aanwezigheidslijst geldt als rechtsgrond voor de uitbetaling van de
vergoedingen voorzien in artikel 17 van het provinciedecreet.
AFDELING III - BIJZONDERE COMMISSIES
Artikel 26
De provincieraad kan, de deputatie gehoord, bijzondere commissies in zijn
midden oprichten, met een afgelijnde en in de tijd beperkte opdracht.
De samenstelling van deze bijzondere commissies wordt bepaald door de
provincieraad, op voorstel van het bureau.
HOOFDSTUK VII – VOORSTELLEN EN VRAGEN VAN BURGERS
Artikel 27
De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een
gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de
provinciale beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de
provincieraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen
toelichten in de provincieraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige
stukken die de provincieraad kunnen voorlichten.
Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 1% van het aantal
inwoners van de provincie, ouder dan 16 jaar.
Artikel 28
Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat de provincie ter
beschikking stelt en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de
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deputatie. Het verzoek moet de naam, voornamen, geboortedatum en
woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend
heeft. De deputatie gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
Artikel 29
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering
van de provincieraad bij de deputatie worden ingediend om in de
eerstvolgende provincieraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt
het verzoek behandeld in de daaropvolgende vergadering van de
provincieraad.
Alvorens het verzoek door de provincieraad wordt behandeld, wordt het
onderworpen aan een voorbereidend onderzoek door de bevoegde
beleidscommissie.
Artikel 30
De provincieraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien
van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn
bevoegdheid bepaalt de provincieraad ook welk gevolg daaraan wordt
gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.
HOOFDSTUK VIII – VERZOEKSCHRIFTEN
Artikel 31
Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen
ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van de provincie.
Een verzoekschrift is een voorstel tot wijziging van het provinciaal beleid of
de provinciale reglementering.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid
van de provincie behoort, zijn onontvankelijk.
Van de verzoekschriften ingediend bij de provincieraad wordt, vanaf de
indiening ervan, kennisgegeven aan het uitgebreid bureau en aan de
voltallige provincieraad.
De provincieraad beslist over de kwalificatie van een brief als verzoekschrift
en over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift, zonder afbreuk te doen
aan de artikelen 190 en 191 van het provinciedecreet. Hij kan hierover
advies inwinnen bij het uitgebreid bureau.
Artikel 32
De provincieraad verwijst de bij hem ingediende ontvankelijke
verzoekschriften naar de deputatie of naar de bevoegde beleidscommissie,
met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De deputatie en de bevoegde beleidscommissie kunnen onder meer
voorstellen:
1°
het verzoekschrift ten gronde te behandelen;
2°
louter kennis te nemen van het verzoekschrift indien ze oordelen dat
het verzoekschrift niet vatbaar is voor bespreking in de provincieraad.
Eventueel kunnen ze in dat geval voorstellen het verzoekschrift door te
zenden naar een andere instantie of de verzoeker aanbevelen zich tot die
andere instantie te wenden;
3°
kennis te nemen van het verzoekschrift en voorstellen de verzoeker
het verslag te bezorgen van eerdere besprekingen in de bevoegde
14
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beleidscommissie en/of in de provincieraad indien het verzoekschrift een
vraag opwerpt die in de loop van dezelfde zittingsperiode al in de bevoegde
beleidscommissie en/of in de provincieraad aan bod is gekomen bij de
behandeling van een agendapunt, het verzoekschrift ter zake geen
essentieel nieuw element aanbrengt en de deputatie of de bevoegde
beleidscommissie een nieuwe discussie in de bevoegde beleidscommissie
en/of in de provincieraad hierover niet zinvol achten.
Met betrekking tot verzoekschriften die door ten minste 15 000 personen
ondertekend zijn, zijn 2° en 3° niet van toepassing. In dit geval moeten de
deputatie of de bevoegde beleidscommissie het verzoekschrift ten gronde
behandelen overeenkomstig 1°. Zij wijzen hiertoe één of meer
provincieraadsleden-verslaggevers aan.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen
ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan
worden gehoord door een orgaan van de provincie. In dat geval heeft de
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich
te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De deputatie en de bevoegde beleidscommissie kunnen voor de
behandeling van een verzoekschrift hoorzittingen houden en aan de
provincieraadsleden-verslaggevers opdracht geven om ter plaatse de feiten
vast te stellen.
De deputatie en de bevoegde beleidscommissie brengen over de
resultaten van hun onderzoek verslag uit aan de provincieraad.
De provincieraad spreekt zich uit over de conclusies van de deputatie en
de bevoegde beleidscommissie.
Ieder provincieraadslid kan voorstellen de conclusies van de deputatie en
de bevoegde beleidscommissie te amenderen zolang de provincieraad ze
niet heeft aangenomen.
De provincie verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift.
Driemaandelijks wordt een lijst opgesteld van alle verzoekschriften
waarover de provincieraad in de voorbije periode een beslissing heeft
genomen. De lijst bevat de datum van de indiening van het verzoekschrift,
de titel van het verzoekschrift, de beslissing, de datum van de beslissing en
in voorkomend geval de verwijzing naar het verslag of naar andere
initiatieven die in samenhang met het verzoekschrift genomen werden. De
lijst wordt ter beschikking gesteld van de provincieraadsleden.
HOOFDSTUK IX - DE VERGADERINGEN VAN DE PROVINCIERAAD
Artikel 33
De provincieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar in de
hoofdplaats van de provincie, tenzij de provincieraad wegens een
buitengewone gebeurtenis door zijn voorzitter in een andere gemeente van
de provincie wordt bijeengeroepen.
De voorzitter van de provincieraad beslist tot bijeenroeping van de
provincieraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat
in ieder geval de punten die door de deputatie aan de voorzitter worden
meegedeeld. Deze worden op de vergadering bij voorrang behandeld en
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worden gevolgd door de voorstellen van de provincieraadsleden en de
moties. Op het einde van de vergadering komen de vragen van de
provincieraadsleden aan bod, in chronologische volgorde van indiening.
De voorzitter is verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van
een derde van de zittinghebbende provincieraadsleden of van de deputatie.
De voorzitter is ook verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek
van een vijfde van de zittinghebbende provincieraadsleden als zes weken
na de datum van de vorige provincieraad nog geen bijeenroeping heeft
plaatsgevonden. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot
en met 15 augustus.
In geval van een verplichte bijeenroeping als vermeld in het derde en het
vierde lid, roept de voorzitter de provincieraad bijeen op de aangewezen
dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daarvoor
bezorgen de provincieraadsleden en de deputatie voor elk punt op die
agenda hun voorstel van beslissing met toelichting aan de provinciegriffier,
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad.
Artikel 34
Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van
artikel 1 wordt de oproeping van de provincieraadsleden ten minste acht
dagen voor de dag van de vergadering door de provinciegriffier
elektronisch bezorgd aan de provincieraadsleden.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de
agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing
. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk
agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft elektronisch ter
beschikking gesteld van de provincieraadsleden vanaf de verzending van
de agenda.
De provinciegriffier of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken
aan de provincieraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen
over stukken die in het dossier voorkomen.
Provincieraadsleden en de deputatie kunnen uiterlijk vijf dagen voor de
vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze
elektronisch hun toegelicht voorstel van beslissing aan de provinciegriffier,
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een
individueel lid van de deputatie.
De provinciegriffier deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld
door de voorzitter van de provincieraad, samen met de bijbehorende
toegelichte voorstellen, onverwijld mee aan de provincieraadsleden.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee
derde van de aanwezige provincieraadsleden. De namen van die
provincieraadsleden en de motivering van de spoedeisendheid worden in
de notulen vermeld.
Artikel 35
Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, aanvangsuur en
agenda van de vergaderingen van de provincieraad uiterlijk acht dagen
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voor de vergadering openbaar gemaakt door publicatie op de website van
de provincie, zodat het publiek ervan kan kennisnemen op elk moment.
Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd op basis van artikel
34, 4de lid, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is
vastgesteld openbaar gemaakt overeenkomstig het vorige lid. In
spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is
vastgesteld en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar
gemaakt overeenkomstig het vorige lid.
De provincie is verplicht aan iedere natuurlijke persoon en iedere
rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt de agenda van de
provincieraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar te
maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een
afschrift van te overhandigen overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7
december 2018.
Artikel 36
De voorzitter zit de vergaderingen van de provincieraad voor, en opent en
sluit de vergaderingen. Hij kan de vergaderingen schorsen.
Artikel 37
De provincieraadsleden tekenen bij het binnenkomen een
aanwezigheidslijst, neergelegd in de provincieraadzaal; die geldt als
rechtsgrond voor de uitkering van de vergoedingen voorzien in Hoofdstuk
XVI.
De voorzitter heeft het recht over te gaan tot de naamafroeping of de
aanwezigheid van de provincieraadsleden elektronisch na te gaan.
Het provincieraadslid dat niet op de vergadering van de provincieraad
aanwezig zal zijn, stelt de voorzitter vooraf in kennis van zijn voorgenomen
afwezigheid.
De voorzitter deelt aan de provincieraad de namen mee van de aldus
verontschuldigde provincieraadsleden.
Artikel 38
De provincieraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid
van de zitting hebbende provincieraadsleden aanwezig is.
De gedeputeerde die buiten de provincieraad is benoemd, is aanwezig op
de vergaderingen van de provincieraad. Hij beschikt in de provincieraad
enkel over een raadgevende stem.
Indien tijdens de vergadering blijkt dat een onvoldoende aantal
provincieraadsleden aanwezig is om geldig te kunnen beslissen, kan de
voorzitter de vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het
verstrijken van deze schorsing de provincieraad nog niet in aantal is,
verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten. Hij stelt dan vooraf
plaats, dag, tijdstip en agenda van de volgende vergadering vast met
inachtneming van de artikelen 34 en 35.
Artikel 39
De provincieraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat
het vereiste aantal provincieraadsleden aanwezig is, na een tweede
oproeping, ongeacht het aantal aanwezige provincieraadsleden, op geldige
wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede
maal op de agenda voorkomen.
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Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van
artikel 1 worden de termijnen, vermeld in de artikelen 34, 1ste lid en 35,
1ste lid, voor deze tweede oproeping behouden. In deze oproeping wordt
vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping
worden de bepalingen van artikel 38, 1ste lid en dit artikel overgenomen.
Artikel 40
De provinciegouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de
provincieraad bij te wonen. Hij krijgt het woord als hij het vraagt.
De provinciegouverneur kan de provincieraad verzoeken om bepaalde
aangelegenheden te behandelen. De provincieraad is gehouden over deze
aangelegenheden te beslissen.
Artikel 41
De voorzitter verleent het woord aan de provincieraadsleden in volgorde
van de aanvragen of van de inschrijvingen bij het bureau.
Van deze volgorde kan de voorzitter afwijken voor:
1°
de tussenkomsten van de provinciegouverneur;
2°
het indienen van een van de volgende ordemoties:
a)
de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk is of
vatbaar voor bespreking;
b)
een voorstel tot verdaging of verzending naar een
beleidscommissie;
c)
de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp
dan het onderwerp dat ter bespreking is;
d)
een beroep op de toepassing van het huishoudelijk
reglement;
e)
het antwoord op een persoonlijk feit of het rechtzetten van
een aangehaald feit;
f)
de vraag over de juiste stand van het in bespreking zijnde
onderwerp.
Behoudens met toelating van de voorzitter voert geen enkel
provincieraadslid meer dan tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp,
behalve de voorzitters van de beleidscommissies of de gedeputeerden om
opheldering te geven.
Artikel 42
De voorzitter legt voorafgaandelijk ter stemming: de klachten over de
agenda, het al dan niet ontvankelijk verklaren van een onderwerp, het
voorstel tot verdaging, het voorstel tot amendering, de vraag tot het
verlenen van voorrang aan een ander onderwerp dan het onderwerp dat ter
bespreking is, het beroep op de toepassing van het huishoudelijk reglement
en de andere ordemoties zoals omschreven in artikel 41, 2de lid, 2°. Deze
stemming schorst de bespreking van de hoofdvraag.
Artikel 43
De spreker richt zich tot de provincieraad langs de voorzitter om. Niemand
wordt in de rede gevallen, tenzij voor een beroep op het huishoudelijk
reglement. De voorzitter onderbreekt de spreker wanneer een ander
provincieraadslid een beroep doet op het huishoudelijk reglement of
wanneer de spreker niet bij de zaak blijft.
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Elke persoonlijke aanval, elke belediging, elke aantijging met kwade
bedoeling wordt geacht een verstoring van de orde te zijn. Indien de
spreker de orde verstoort, roept de voorzitter hem bij zijn naam tot de orde,
nadat hem de gelegenheid tot verantwoording is gegeven. Bij
ordeverstoring kan de voorzitter de vergadering schorsen of eventueel zelfs
sluiten.
Het gebruik van draagbare telefoons en andere storende apparaten in de
provincieraadzaal is niet toegestaan.
Artikel 44
Wanneer een onderwerp voldoende is toegelicht, kan de voorzitter
voorstellen de bespreking ervan te sluiten.
Artikel 45
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de provincieraad
worden onder de verantwoordelijkheid van de provinciegriffier opgesteld en
bewaard overeenkomstig het volgende lid en de artikelen 70 en 71.
Het zittingsverslag wordt vervangen door een audiovisuele opname van de
openbare zitting van de provincieraad. Van de besloten vergadering van de
provincieraad wordt geen audiovisuele opname gemaakt.
Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige
vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering
elektronisch ter beschikking gesteld van de provincieraadsleden. Een
exemplaar van deze notulen wordt in elk fractielokaal ter beschikking
gelegd.
Elk provincieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de provincieraad worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige
vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze
door de voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier ondertekend.
Als de provincieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
provincieraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende
vergadering.
Telkens als de provincieraad het wenselijk acht, worden de notulen
staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de
provincieraadsleden en de provinciegriffier ondertekend.
Naast de notulen en de met het zittingsverslag gelijkgestelde audiovisuele
opname van de vergaderingen van de provincieraad wordt een woordelijke
weergave van de debatten in openbare zitting schriftelijk uitgewerkt.
Artikel 46
De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar, behalve als:
1°
het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer
raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de
behandeling in besloten vergadering;
2°
de provincieraad met twee derde van de aanwezige
provincieraadsleden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in
besloten vergadering in het belang van de openbare orde of op grond van
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten zijn in elk geval openbaar.
Provincieraad van 27 februari 2019
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De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare
vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare
vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel,
worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de
behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden
behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
provincieraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in
geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten
vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Artikel 47
De beleidsrapporten van de provincie zijn het meerjarenplan, de
aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.
Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst 14 dagen voor de
vergadering waarop het wordt besproken aan ieder provincieraadslid
bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan
de provincieraadsleden, wordt aan hen ook de bijhorende documentatie ter
beschikking gesteld.
Artikel 48
De provincieraad stemt over elk beleidsrapport in zijn geheel. Elk
provincieraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of
meer onderdelen van het beleidsrapport die hij aanwijst. In dat geval mag
er over het geheel pas worden gestemd na de stemming over die
aangewezen onderdelen. Als de stemming over een onderdeel van een
beleidsrapport tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet
wordt gewijzigd, dan wordt de stemming over het geheel verdaagd tot de
eerstvolgende vergadering van de provincieraad.
Artikel 49
Minstens eenmaal per jaar wordt de provincieraad overeenkomstig artikel
57, §4bis van het provinciedecreet in kennis gesteld van een volledig en
geactualiseerd overzicht van:
1° alle extern verzelfstandigde agentschappen van de provincie, 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.
Tevens worden alle wijzigingen toegelicht die zich sinds de vorige
toelichting aan dit overzicht hebben voorgedaan.
De beheersovereenkomsten, afgesloten tussen de provincie en de
autonome provinciebedrijven en de uitvoering ervan worden jaarlijks
geëvalueerd door de provincieraad.
De provincieraad evalueert tevens, eveneens op jaarlijkse basis, de
samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de provincie en de
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke
vorm.
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HOOFDSTUK X - HET STEMMEN
Artikel 50
De stemmingen in de provincieraad zijn niet geheim.
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1°
de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en
van gedeputeerde;
2°
de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen en
van de vertegenwoordigers van de provincie in overlegorganen en in de
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3°
individuele personeelszaken;
4° de beëindiging van een mandaat zoals omschreven in punt 2°.
Onder voorbehoud van de toepassing van het vorige lid stemmen de
provincieraadsleden mondeling of bij zitten en opstaan. De elektronisch
uitgebrachte naamstemming staat gelijk met de mondelinge stemming. De
stemming bij handopsteking staat gelijk met de stemming bij zitten en
opstaan.
Er wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige
provincieraadsleden hierom verzoekt.
Stemmingen over aangelegenheden als vermeld in het 2de lid kunnen ook
geschieden door middel van een elektronisch systeem dat de geheime
stemming waarborgt.
De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.
Na iedere stemming kondigt de voorzitter de uitslag ervan af.
Artikel 51
Na bespreking van elk ontwerp van besluit verzoekt de voorzitter de
provincieraadsleden hun stem uit te brengen en kondigt hij de aanvang van
de stemming aan.
Zodra de stemming begonnen is, kan de voorzitter aan niemand nog het
woord verlenen.
Vooraleer de stemming af te sluiten, vraagt de voorzitter of iedereen
gestemd heeft. Daarna sluit hij de stemming af.
De in de provincieraadzaal aanwezige provincieraadsleden moeten aan de
stemming deelnemen.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de
helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke
verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke
stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling,
de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet
wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen
behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming
toegelaten. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de
voorkeur.
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Artikel 52
Provincieraadsleden of een fractie kunnen niet eisen dat de reden van hun
stemming wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.
Deze bepaling geldt onverminderd de wettelijke verplichting tot het
uitdrukkelijk motiveren van bestuurshandelingen.
Artikel 53
Mits alle aanwezige provincieraadsleden ermee instemmen, kan de
provincieraad de ontwerpen van besluit met gelijkaardige inhoud in één
enkele stemming behandelen. Alvorens tot de stemming over te gaan,
vraagt de voorzitter de mening van de provincieraad. De uitslag van de
gezamenlijke stemming geldt dan als stemming voor elk afzonderlijk
ontwerp van besluit.
HOOFDSTUK XI - VOORSTELLEN, AMENDEMENTEN EN MOTIES
Artikel 54
De bespreking van om het even welk voorstel kan, op vraag van minstens
1 fractie en zolang de algemene bespreking niet afgesloten is, in twee
debatten worden gesplitst: de algemene bespreking en de bespreking van
de artikelen of onderdelen van het voorstel.
De splitsing van de stemming kan worden gevraagd door minstens 1 fractie
zolang de algemene bespreking niet afgesloten is.
Wanneer de splitsing van de bespreking en/of van de stemming werd
gevraagd, zal de algemene bespreking lopen over het geheel van het
voorstel en over de grondbeginselen waarop het gesteund is. De
bespreking van de artikelen of onderdelen van het voorstel slaat op elk
artikel of elk onderdeel van het voorstel afzonderlijk, in de aangegeven
volgorde, en in voorkomend geval op de amendementen die erbij horen.
Artikel 55
Elk provincieraadslid heeft het recht om de aan de provincieraad gedane
voorstellen te amenderen. Een amendement is een inhoudelijk voorstel tot
wijziging van een bestaand voorstel en kan niet enkel slaan op de
werkwijze van de provincieraad of op de wijze van stemmen.
Amendementen en subamendementen worden elektronisch ingediend bij
de Griffie of ter zitting op papier en ondertekend aan de voorzitter
overhandigd.
De amendementen worden besproken bij het artikel waarop ze betrekking
hebben, de subamendementen bij het amendement waarop ze betrekking
hebben. Subamendementen worden vóór amendementen en
amendementen worden vóór het artikel ter stemming gelegd.
Artikel 56
Wanneer de provincieraad een voorstel naar de deputatie doorverwijst,
moet de voorzitter het binnen de drie maanden op de agenda van de
provincieraad plaatsen opdat de deputatie de besluiten van haar onderzoek
zou kunnen voorleggen. Behalve in spoedeisende gevallen wordt deze
termijn geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.
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Artikel 57
Elk provincieraadslid heeft het recht om moties in te dienen. Deze moties
worden elektronisch ingediend bij de voorzitter, die ze aan de agenda
toevoegt indien ze ten minste vijf dagen voor de vergadering van de
provincieraad bij hem werden ingediend.
Een motie moet betrekking hebben op een aangelegenheid die niet tot de
bevoegdheid van de provincieraad behoort, maar die gevolgen heeft voor
het grondgebied en de inwoners van de provincie; ze dient een
aanbeveling in te houden t.a.v. de bevoegde hogere overheid.
Wanneer een provincieraadslid een motie indient die ontvankelijk is, kan de
indiener ze gedurende maximaal vijf minuten toelichten. Nadien kan de
voorzitter of kunnen vijf provincieraadsleden voorstellen de bespreking
ervan te sluiten.
HOOFDSTUK XII - SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
AFDELING I - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Artikel 58
De provincieraadsleden hebben het recht aan de deputatie schriftelijke en
mondelinge vragen te stellen over het bestuur van de provincie en over
zaken die betrekking hebben op de aan de deputatie toegewezen taken. Dit
vraagrecht kan evenwel niet uitgeoefend worden als de deputatie optreedt
als administratief rechtscollege.
Een toegelicht voorstel van beslissing zoals vermeld in de artikelen 33 en
34 is niet vereist voor het stellen van een vraag zoals vermeld in het vorige
lid.
De provinciegouverneur kan bevraagd worden in het kader van de taken
die hij behartigt voor de provincie.
Het vraagrecht kan geen betrekking hebben op individuele dossiers van
bestuurlijk toezicht en kan geen aanleiding geven tot het nemen van enig
besluit.
De provinciegouverneur informeert de provincieraad, als die daarom
verzoekt, over de wijze waarop hij zijn bevoegdheid als commissaris van
de Federale en de Vlaamse Regering uitoefent.
Artikel 59
De vragen moeten beperkt blijven tot wat strikt nodig is opdat het
onderwerp beknopt kan worden uiteengezet.
De voorzitter van de provincieraad oordeelt over de formele
ontvankelijkheid van de vragen. Onontvankelijk zijn onder meer:
1°
vragen met betrekking tot particuliere aangelegenheden of
persoonlijke gevallen;
2°
vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van statistische
gegevens, documentatie, juridische of administratieve adviezen of
inlichtingen;
Vragen naar een stand van zaken worden doorverwezen naar de bevoegde
beleidscommissie.
De vragen mogen geen aanleiding geven tot het doorvoeren van
omvangrijke studies of opzoekingen of tot het houden van enquêtes,
behalve op bevel van de provincieraad.
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AFDELING II - SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Artikel 60
Het provincieraadslid dat een schriftelijke vraag tot de deputatie of de
provinciegouverneur wenst te richten, dient de tekst ervan in bij de Griffie.
De deputatie, respectievelijk de provinciegouverneur beoordeelt de (…)
ontvankelijkheid en verstrekt i.g.v. ontvankelijkheid antwoord binnen de
twintig werkdagen via de voorzitter van de provincieraad. Deze
antwoordtermijn gaat in de eerste dag na de dag van de ontvangst van de
schriftelijke vraag. De antwoordtermijn wordt evenwel geschorst van 11 juli
tot en met 15 augustus.
Vraag en antwoord worden gepubliceerd op de website van de provincie.
AFDELING III - MONDELINGE VRAGEN
Artikel 61
De provincieraadsleden die een mondelinge vraag willen stellen, dienen de
vraag ten minste drie dagen vóór de dag van de vergadering van de
provincieraad in bij de Griffie.
De vraagsteller dient aan te tonen dat het provinciaal belang besloten ligt in
de kern van de vraag.
Bij ontvankelijkheid van de vraag geeft de voorzitter van de provincieraad
de deputatie of de provinciegouverneur onverwijld kennis van het
onderwerp van de vraag. De vragen worden in chronologische volgorde
van indiening op de agenda van de vergadering van de provincieraad
geplaatst en worden behandeld na de punten die een stemming vereisen.
Vragen over hetzelfde onderwerp worden samengevoegd.
Elke vraag wordt afgehandeld tijdens de vergadering waarin zij wordt
uiteengezet. Aanvullende technische gegevens worden elektronisch
bezorgd aan de vraagsteller.
Het recht om als vraagsteller het woord te voeren, is persoonlijk. Indien de
vraagsteller afwezig is, wordt de vraag als ingetrokken beschouwd. In geen
geval mag een vraag in onveranderde omstandigheden opnieuw worden
gesteld in de loop van dezelfde of een volgende vergadering van de
provincieraad.
HOOFDSTUK XIII – INZAGE- EN BEZOEKRECHT VAN DE
PROVINCIERAADSLEDEN – GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Artikel 62
De provincieraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers,
stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de provincie
betreffen en in deze die betrekking hebben op aan de deputatie
toegewezen taken. De provincieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen
van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt
gevraagd voor het afschrift mag in geen geval meer bedragen dan de
kostprijs.
Dit inzagerecht geldt eveneens voor alle dossiers, stukken en akten van de
autonome provinciebedrijven van de provincie.
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De briefwisseling, gericht aan de voorzitter van de provincieraad en die
bestemd is voor de provincieraad, wordt meegedeeld aan de
provincieraadsleden.
Artikel 63
De dossiers die op de agenda van de provincieraad of van zijn
beleidscommissies zijn gebracht, worden elektronisch ter beschikking
gesteld van de provincieraadsleden vanaf de verzending van de agenda.
Een vraag tot inzage van andere bestuursdocumenten moet elektronisch
worden ingediend bij de Griffie. De vraag moet duidelijk de betrokken
aangelegenheid vermelden en, waar mogelijk, de betrokken
bestuursdocumenten. Van de aanvragen wordt een register bijgehouden
volgens datum van indiening.
Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van tien werkdagen na
de dag van de indiening van de vraag verleent de provinciegriffier
elektronisch toestemming tot inzage of wijst hij de vraag af. De afwijzing
moet de motieven vermelden.
Inzage wordt elektronisch verleend of tijdens de kantooruren, na afspraak.
Artikel 64
De provinciegriffier kan een vraag om inzage afwijzen wanneer ze een
bestuursdocument betreft waarvan de openbaarmaking, omdat het
document niet af of onvolledig is, tot misvatting aanleiding zou kunnen
geven of wanneer de vraag op een te algemene wijze is geformuleerd.
Als de vraag om inzage op een te algemene wijze is geformuleerd,
verzoekt de provinciegriffier zo spoedig mogelijk de betrokkene zijn vraag
te specificeren of te vervolledigen. De provinciegriffier deelt mee waarom
de vraag op een te algemene wijze is geformuleerd. Voor zover dat
mogelijk is, geeft hij tevens aan welke gegevens over de gevraagde inzage
nodig zijn om op de vraag te kunnen ingaan.
De provinciegriffier mag de vraag afwijzen als deze vraag hierna op een te
algemene wijze geformuleerd blijft.
Artikel 65
De provinciegriffier ziet toe op het bijhouden van het register van de
ingaande en uitgaande briefwisseling. Dit register kan door de
provincieraadsleden worden ingezien.
Artikel 66
De notulen van de deputatie worden uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van de deputatie volgend op de vergadering van de deputatie
waarop de notulen werden goedgekeurd, elektronisch ter beschikking
gesteld van de provincieraadsleden.
Artikel 67
De provincieraadsleden mogen alle instellingen en diensten bezoeken die
de provincie opricht en beheert. Zij dienen daartoe een verzoek in bij de
Griffie. De provinciegriffier antwoordt binnen de tien werkdagen op welk
tijdstip en onder welke voorwaarden dat bezoekrecht kan worden
uitgeoefend.
Dit bezoekrecht geldt eveneens voor de autonome provinciebedrijven van
de provincie.
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Artikel 68
De provincieraadsleden en alle andere personen die krachtens de wet of
het decreet de besloten vergaderingen van de provincieraad bijwonen, zijn
tot geheimhouding verplicht.
Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid van
strafrechtelijke vervolging van de provincieraadsleden en van alle andere
personen, vermeld in het vorige lid, wegens schending van het
beroepsgeheim overeenkomstig de artikelen 458-458quater van het
Strafwetboek.
HOOFDSTUK XIV - DE PROVINCIEGRIFFIER
Artikel 69
De provinciegriffier woont de vergaderingen van de provincieraad bij. Hij
kan de vergaderingen van de commissies bijwonen.
De provinciegriffier adviseert de provincieraad op beleidsmatig,
bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de
geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis
heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven
vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.
De provincieraad regelt de vervanging van de provinciegriffier.
De provincieraad kan een waarnemend provinciegriffier aanstellen om de
provinciegriffier bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen.
In spoedeisende gevallen kan een waarnemend provinciegriffier door de
deputatie worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de provincieraad
ze in zijn eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt.
In geval van gewettigde afwezigheid kan de provinciegriffier binnen drie
dagen voorzien in zijn vervanging en daartoe, voor een periode van
maximaal zestig dagen, een door de provincieraad erkende waarnemer
aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden
verlengd.
De provincieraad stelt in ieder geval een waarnemend provinciegriffier aan
als de afwezigheid of de verhindering van de provinciegriffier langer dan
honderd twintig dagen duurt, of bij vacature van het ambt.
Wanneer de provincieraad in besloten vergadering bijeenkomt, wonen de
medewerkers van de provinciegriffier de vergadering bij, tenzij de
provincieraad er anders over beslist.
Artikel 70
De provinciegriffier is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen
van de provincieraad en voor de bewaring van deze notulen en van de
audiovisuele opnames van de openbare zitting van de provincieraad.
De notulen worden, na goedkeuring door de provincieraad, ondertekend
door de voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier.
De provinciegriffier vermeldt de intrekking van een besluit van de
provincieraad, de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door
een toezichthoudende overheid in de notulen van de provincieraad.
De provinciegriffier brengt de provincieraad daarvan op de hoogte op de
eerstvolgende vergadering van de provincieraad.
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Artikel 71
De notulen van de provincieraad vermelden, in chronologische volgorde,
alle besproken onderwerpen en het gevolg dat werd gegeven aan de
punten waarover de provincieraad geen beslissing heeft genomen. Ze
maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen hoe elk
provincieraadslid gestemd heeft. Van deze laatste verplichting kan worden
afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.
Als de provincieraad een aangelegenheid in besloten vergadering
behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen.
De reglementen, verordeningen en beslissingen van de provincieraad
worden ondertekend door zijn voorzitter en mede ondertekend door de
provinciegriffier.
De voorzitter van de provincieraad kan zijn bevoegdheid tot ondertekening
opdragen aan een of meer provincieraadsleden, tenzij de bevoegdheid
betrekking heeft op de ondertekening van de notulen. Hij doet dat
schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die opdracht kan steeds
worden herroepen. Het provincieraadslid aan wie de opdracht is gegeven,
moet boven zijn handtekening, naam en functie tevens melding maken van
die opdracht.
De provinciegriffier is er ook mee belast de nodige schikkingen te treffen
voor de redactie van de niet-officiële woordelijke verslagen van de
openbare vergaderingen van de provincieraad. Daartoe wordt hem
personeel en technische apparatuur door de deputatie ter beschikking
gesteld.
HOOFDSTUK XV - POLITIE VAN DE VERGADERINGEN
Artikel 72
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.
Hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze
wanorde veroorzaakt uit de provincieraadzaal laten verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die
persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het Openbaar Ministerie met
het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
Artikel 73
Gedurende de vergadering moeten de toehoorders neerzitten en het
stilzwijgen bewaren. Deze bepaling en de tekst van het vorige artikel zullen
worden aangeplakt op de plaats bestemd voor de toehoorders.
HOOFDSTUK XVI – REISKOSTEN – PRESENTIEGELDEN – ANDERE
VERGOEDINGEN
Artikel 74
De provincieraadsleden die hun woonplaats hebben op ten minste 5
kilometer van de plaats van een vergadering van de provincieraad of van
een commissie ontvangen voor het deelnemen eraan een vergoeding
wegens reiskosten.
Wanneer de verplaatsing met het openbaar vervoer wordt gemaakt, is de
vergoeding wegens reiskosten gelijk aan de prijs van een reisbiljet eerste
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klasse van hun woonplaats naar de plaats van de vergadering op de lijnen
van de openbare vervoersdiensten.
Wanneer van een eigen wagen gebruik wordt gemaakt, wordt de
vergoeding wegens reiskosten berekend volgens het tarief dat geldt voor
het provinciepersoneel. Er wordt maximum één vergoeding wegens
reiskosten per dag toegekend.
De vergoeding wegens reiskosten wordt samen met de presentiegelden
uitbetaald.
Artikel 75
Er wordt aan de provincieraadsleden presentiegeld toegekend voor hun
deelname aan de vergaderingen van de provincieraad en van de
commissies.
Er wordt één presentiegeld per vergadering toegekend, ook wanneer er
verschillende vergaderingen per dag plaatsvinden.
Het presentiegeld bedraagt 124,98 EUR aan 100%. Het bedrag wordt
gekoppeld aan spilindex 138,01 en volgt de evolutie van de lonen van het
provinciepersoneel.
Artikel 76
De volgende forfaitaire jaarvergoedingen worden toegekend:
15.000 EUR aan de voorzitter van de provincieraad;
1.500 EUR aan de voorzitter van een beleidscommissie;
2.500 EUR aan de fractievoorzitter.
Deze bedragen worden niet geïndexeerd.
Artikel 77
De ondervoorzitter die de voorzitter van de provincieraad voor de volledige
duur van de vergadering vervangt, ontvangt voor de leiding van die
vergadering een dubbel presentiegeld. Van de vervanging wordt melding
gemaakt op de aanwezigheidslijst en in het verslag van die vergadering.
Het bedrag wordt gekoppeld aan spilindex 138,01 en volgt de evolutie van
de lonen van het provinciepersoneel.
Artikel 78
De voorzitter van de provincieraad ontvangt voor de leiding van de
vergadering van de provincieraad een dubbel presentiegeld. Het bedrag
wordt gekoppeld aan spilindex 138,01 en volgt de evolutie van de lonen
van het provinciepersoneel.
De voorzitter en de leden van het bureau ontvangen voor hun deelname
aan de vergaderingen van het bureau presentiegeld. Het bedrag wordt
gekoppeld aan spilindex 138,01 en volgt de evolutie van de lonen van het
provinciepersoneel.
HOOFDSTUK XVII – TOELAGE AAN DE ERKENDE FRACTIES
Artikel 79
§1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie
goedgekeurde kredieten verleent de provincie jaarlijks een toelage aan alle
erkende fracties zoals omschreven in artikel 14.
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§2. De fracties mogen deze toelage alleen gebruiken voor de
ondersteuning van de eigen werking en van de werking van de
provincieraad waarvan ze deel uitmaken.
In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de
administratieve ondersteuning van de provincieraadsleden en voor de
personeels-, administratie- en werkingskosten van de fracties.
De toelage mag niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen,
noch ter compensatie van wedden, reiskosten, presentiegelden of andere
vergoedingen.
§3. Iedere fractie kan jaarlijks schriftelijk en op voorhand afstand doen van
deze toelage.
Artikel 80
§1. De toelage aan de fracties wordt vanuit het daartoe op het budget van
de provincie goedgekeurde krediet als volgt samengesteld:
1°
10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld tussen de fracties;
2°
70 % wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal
provincieraadsleden dat bij de laatste volledige vernieuwing van de
provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie vormen;
3°
20% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen dat bij de laatste volledige vernieuwing van
de provincieraad is uitgebracht op de lijsten of de kandidaten van deze
lijsten die de fractie vormen.
§2. Deze berekening gebeurt op basis van de officiële uitslagen van de
laatste volledige vernieuwing van de provincieraad.
Artikel 81
§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een
vereniging die als hoofddoel heeft: de ondersteuning van de eigen werking
van een fractie en van de werking van de provincieraad waarvan deze
fractie deel uitmaakt.
Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een fractie, hetzij in de
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke
vereniging.
De zetel van de vereniging zonder winstoogmerk of het secretariaatsadres
van de feitelijke vereniging moet in de provincie gevestigd zijn. De organen
van de vereniging bestaan uitsluitend uit provincieraadsleden van de
provincie Oost-Vlaanderen.
§2. De aanvraag van de toelage moet jaarlijks vóór 31 augustus worden
ingediend bij de deputatie op een formulier ter beschikking gesteld door de
deputatie. De aanvraag wordt, om rechtsgeldig te zijn, ondertekend door de
meerderheid van de leden van de fractie. De aanvraag vermeldt de naam
van de vereniging zonder winstoogmerk of van de feitelijke vereniging, de
zetel of het secretariaatsadres ervan en het rekeningnummer waarop de
toelage moet worden gestort.
Artikel 82
§1. De toelage moet steeds uitsluitend en integraal worden aangewend
voor het doel waarvoor ze werd toegekend en het gebruik ervan moet
worden verantwoord.
§2. Indien de vereniging een vereniging zonder winstoogmerk is, wordt de
verantwoording ingediend en ondertekend door diegene die gerechtigd is
om de vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen.
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Indien de vereniging een feitelijke vereniging is, wordt de verantwoording
ingediend en ondertekend door een meerderheid van de leden van de
fractie.
§3. De verantwoording moet op volgende wijze worden voorgelegd:
1°
jaarlijks indienen van een activiteitenverslag;
2°
jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of
schuldvorderingen waaruit blijkt dat de toelage werd aangewend voor het
doel waarvoor ze werd toegekend;
3°
jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en
een verslag inzake beheer en financiële toestand indien de vereniging de
vorm aanneemt van een vereniging zonder winstoogmerk;
4° jaarlijks indienen van een financieel verslag indien de vereniging
de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging.
§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de
nieuwe aanvraag zoals bepaald in artikel 81, §2 en vóór 31 augustus van
het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage werd toegekend.
§5. Indien een bepaald bedrag niet afdoende is verantwoord, wordt dit
bedrag teruggevorderd.
§6. De deputatie stelt jaarlijks een overzicht vast van de voorgelegde
verantwoordingen van alle toelagen aan de fracties.
Artikel 83
In afwijking van de algemene regeling met betrekking tot de
reservevorming met provinciale subsidies zoals omschreven in Hoofdstuk 2
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 bestaat er een bijzondere regeling met betrekking
tot de reservevorming met de toelage aan de fracties. De aanleg van
reserves binnen de doelstelling zoals omschreven in artikel 79, §2 is
mogelijk, met dien verstande dat de reservevorming wordt beperkt tot 5
maal de laatste jaarlijkse toelage die de betrokken fractie heeft ontvangen.
De beslissing tot reservevorming gebeurt autonoom door de vereniging
zoals omschreven in artikel 81, §1.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking op 27 februari 2019.
Artikel 3
Met ingang van de in artikel 2 vermelde datum wordt het
Huishoudelijk Reglement van de Provincieraad van 18 november 2015
opgeheven.
PUNT 2.
MAATSCHAPPIJEN – POM OOST-VLAANDEREN
ACTIEPLAN EN BEGROTING 2019
KENNISNEMING

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900357 van 31 januari 2019
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Tussenkomsten : geen
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis.
PUNT 3.
STREEKONTWIKKELINGSBELEID
VZW ERSV OOST-VLAANDEREN – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900115 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering:
Voordrachten:
1. Kurt Moens
2. Filip Van Laecke
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
25
10
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1.

Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet, in het bijzonder de artikels 2 en 42.
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen, zoals laatst gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002, 16
januari 2003, 22 december
2003, 9 juli 2004 en 27 december 2004.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken
en de bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en
de regionale sociaal-economische overlegcomités.
Het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2004
betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale
samenwerkingsverbanden.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
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2.

Motivering

Conform artikel 2 van het provinciedecreet behoort de bovenlokale
belangenbehartiging tot de provinciale belangen. De rol van de vzw
ERSV Oost-Vlaanderen, bestuursorgaan voor de 2 initiatieven inzake het
versterkt streekbeleid in Oost-Vlaanderen (m.n. in de regio’s Waas &
Dender en Zuid- Oost-Vlaanderen), past zeker in die bovenlokale
taakstelling. De provincie is medefinancier van de vzw ERSV OostVlaanderen en heeft conform de statuten van de vzw recht op twee
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur. De
algemene vergadering van de vzw beslist over de samenstelling van de
raad van bestuur.
3.

Besluit

Enig artikel. De Provincieraad benoemt uit haar leden volgende twee
personen als lid van de algemene vergadering van de vzw ERSV OostVlaanderen:
1. Kurt Moens
2. Filip Van Laecke
PUNT 4.
VERNIEUWD STREEKBELEID
OVERLEGSTRUCTUUR ZUID-OOST-VLAANDEREN – VERTEGENWOORDIGING IN
DE REGIORAAD:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 3 EFFECTIEVE EN 3 PLAATSVERVANGENDE
VERTEGENWOORDIGERS

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900736 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
Voordrachten:
EFFECTIEVEN

32

PLAATSVERVANGERS

1. Phaedra Van Keymolen

1. Joop Verzele

2. Marleen Van De Populiere

2. Bart Vermaercke

3. Filip Van Laecke

3. Hilde De Sutter

Provincieraad van 27 februari 2019

NOTULEN

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

35
22
13
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het provinciedecreet, in het bijzonder de artikels 2 en 42.
Het project (projectnummer 6509) goedgekeurd onder de ESFprojectoproep 354 (versterkt streekbeleid) en dit voor de regio Zuid-OostVlaanderen.
De vraag vanuit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen naar een provinciale
afvaardiging van 3 vertegenwoordigers in de Regioraad van de
overlegstructuur.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
2. Motivering
Conform artikel 2 van het provinciedecreet behoort de bovenlokale
belangenbehartiging tot de provinciale belangen. De rol van de
overlegstructuren binnen het vernieuwd streekbeleid past zeker in die
bovenlokale samenstelling. Een vertegenwoordiging van de Provincieraad
in de Regioraad voor Zuid-Oost-Vlaanderen is dan ook verantwoord.
3. Besluit
Enig artikel: Namens het provinciebestuur worden volgende
provincieraadsleden in het kader van het vernieuwd Vlaams streekbeleid
aangeduid in de Regioraad voor Zuid-Oost-Vlaanderen:
Effectief lid: Phaedra Van Keymolen
Plaatsvervanger: Joop Verzele
Effectief lid: Marleen Van De Populiere
Plaatsvervanger: Bart Vermaercke
Effectief lid: Filip Van Laecke
Plaatsvervanger: Hilde De Sutter
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PUNT 5.
VERNIEUWD STREEKBELEID
OVERLEGSTRUCTUUR WAAS EN DENDER – VERTEGENWOORDIGING IN DE
ALGEMENE VERGADERING EN HET DAGELIJKS BESTUUR:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 3 EFFECTIEVE EN 3 PLAATSVERVANGENDE
VERTEGENWOORDIGERS

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900770 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
Voordrachten:
EFFECTIEVEN

PLAATSVERVANGERS

1. Filip Liebaut

1. Filip Van Laecke

2. Walter Roggeman

2. An Vervliet

3. Marleen Van De Populiere

3. Eric Scheire

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

35
21
13
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het provinciedecreet, in het bijzonder de artikels 2 en 42.
Het project (projectnummer 6358) goedgekeurd onder de ESFprojectoproep 354 (versterkt streekbeleid) en dit voor de regio Waas &
Dender.
De vraag vanuit de regio Waas & Dender naar een provinciale afvaardiging
van 3 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur van de overlegstructuur.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
2. Motivering
Conform artikel 2 van het provinciedecreet behoort de bovenlokale
belangenbehartiging tot de provinciale belangen. De rol van de
overlegstructuren binnen het vernieuwd streekbeleid past zeker in die
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bovenlokale samenstelling. Een vertegenwoordiging van de Provincieraad
in de overlegorganen inzake streekbeleid in de regio Waas & Dender is dan
ook verantwoord.
3. Besluit
Enig artikel: Namens het provinciebestuur worden volgende
provincieraadsleden in het kader van het vernieuwd Vlaams streekbeleid
aangeduid in de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur van het
streekoverleg voor de regio Waas & Dender:
Effectief lid: Filip Liebaut
Plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Effectief lid: Walter Roggeman
Plaatsvervanger: An Vervliet
Effectief lid: Marleen Van De Populiere
Plaatsvervanger: Eric Scheire
BART BLOMMAERT VERZOEKT OM ZIJN VRAAG ONDER PUNT 40 GEZAMENLIJK
MET PUNT 6 TE BEHANDELEN. OP VOORSTEL VAN DE VOORZITTER STEMT DE
RAAD DAARMEE IN.
PUNT 6.
WONEN – VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN, REGIONALE
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN EN SOCIALE
KREDIETVENNOOTSCHAPPEN - VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDINGEN EN VOORDRACHTEN CF. DE TABEL

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900807 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : Bart Blommaert, An Vervliet, Kenneth Taylor
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduidingen en voordrachten:
Voordrachten:
- Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW)
Statutaire vergadering:
- effectief: Eric Scheire
- plaatsvervanger: Marleen Van De Populiere
- Regionale Huisvestingsmaatschappijen (huur):
Dewaco Werkerswelzijn cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Phaedra Van Keymolen
- plaatsvervanger: Hilde De Sutter
Raad van bestuur: Walter Roggeman
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Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Filip Liebaut
Raad van bestuur: Riet Gillis
De Volkswoningen cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Filip Liebaut
Raad van bestuur: Koen Roman
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoniningen cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Lut De Jaeger
- plaatsvervanger: Elisabet Dooms
Raad van bestuur: Filip Van Laecke
De Gentse Haard cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Elisabet Dooms
- plaatsvervanger: Lut De Jaeger
Raad van bestuur: Hans Mestdagh
WoninGent cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Elisabet Dooms
- plaatsvervanger: Hans Mestdagh
Raad van bestuur: Karlijn Deene
Volkshaard cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Hans Mestdagh
- plaatsvervanger: Elisabet Dooms
Raad van bestuur: Henk Heyerick
De Zonnige Woonst cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Eric Scheire
- plaatsvervanger: Annemie Charlier
Raad van bestuur: Filip Van Laecke
Sociale Huisvestingsmij. Denderstreek cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Hilde De Sutter
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: Phaedra Van Keymolen
Tuinwijk cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Riet Gillis
- plaatsvervanger: Lut De Jaeger
Raad van bestuur: Filip Liebaut
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Habitare+ cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Hilde De Sutter
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: Bart Vermaercke
Ninove Welzijn
Statutaire vergadering:
- effectief: Phaedra Van Keymolen
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: Walter Roggeman
Hulp in Woningnood cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: An Vervliet
- plaatsvervanger: Eric Scheire
Raad van bestuur: /
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Koen Roman
- plaatsvervanger: Lut De Jaeger
Raad van bestuur: Joop Verzele
SM De Nieuwe Haard cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Marleen Van De Populiere
- plaatsvervanger: Walter Roggeman
Raad van bestuur: David Vandekerkhove
Volkswelzijn cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Filip Liebaut
Raad van bestuur: An Vervliet
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: An Vervliet
- plaatsvervanger: Eric Scheire
Raad van bestuur: Annemie Charlier
Woonanker Waas
Statutaire vergadering:
- effectief: Riet Gillis
- plaatsvervanger: Koen Roman
Raad van bestuur: An Vervliet
Eigen Dak cvba-so
Bart Blommaert vraagt in dit kader zijn mondelinge vraag –
agendapunt 40 – te mogen stellen. Op voorstel van de voorzitter stemt
de Raad hiermee in.
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PUNT 40.
VRAAG VAN BART BLOMMAERT
VERTEGENWOORDIGING IN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ EIGEN DAK
WETTEREN, VERKLARING KOERSWENDING?

Bart Blommaert licht zijn vraag toe.
Tussenkomsten : Kenneth Taylor, Greet De Troyer
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
De voorzitter schorst de zitting.
De voorzitter heropent de zitting.
Voordrachten:
Eigen Dak cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Eric Scheire
Raad van bestuur: Bart Blommaert
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: Filip Liebaut
Wonen cbvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Karlijn Deene
- plaatsvervanger: Bart Vermaercke
Raad van bestuur: Bart Vermaercke
- Regionale Huisvestingsmaatschappijen (koop en krediet):
Sociale Bouw- en Kredietmij. cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Leentje Grillaert
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: /
Kleine Landeigendom Het Volk cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Henk Heyerick
- plaatsvervanger: Filip Van Laecke
Raad van bestuur: Hans Mestdagh
Waasse Landmaatschappij cvba-so
Statutaire vergadering:
- effectief: Riet Gillis
- plaatsvervanger: Hans Mestdagh
Raad van bestuur: /
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- Kredietmaatschappijen:
Volkskrediet De Toren nv
Statutaire vergadering:
- effectief: Marleen Van De Populiere
- plaatsvervanger: Walter Roggeman
Elke zijn Huis nv
Statutaire vergadering:
- effectief: An Vervliet
- plaatsvervanger: Annemie Charlier
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
22
9
4

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Provinciedecreet, artikel 42 § 1;
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende
vertegenwoordiging huisvestings- en kredietmaatschappijen.
Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende
maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale
woonorganisaties.
Het provinciebestuur is aandeelhouder in de meeste Oost-Vlaamse
regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en in een aantal sociale
kredietmaatschappijen.
De statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,
van de regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en van de sociale
kredietmaatschappijen voorzien in een vertegenwoordiging van de
aandeelhouders in de raden van bestuur en/of de algemene vergadering
van aandeelhouders.
De aanduidingen blijven geldig voor de duur van het mandaat als
provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige
vorm.
Door de ontbinding van de Provincieraad zijn alle mandaten
vervallen.
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Op 3 december 2018 is de Provincieraad opnieuw geïnstalleerd.
2. Motivering
De aanduiding van provincieraadsleden als vertegenwoordigers
van het provinciebestuur blijven geldig voor de duur van het mandaat als
provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige
vorm. Door de ontbinding van de Provincieraad uit beleidsperiode 20132018 zijn alle mandaten vervallen.
Vanaf 3 december 2018 treedt een nieuw provinciebestuur aan.
Aangezien het provinciebestuur vertegenwoordigd moet blijven in de
maatschappijen waarvan het aandeelhouder is moeten nu opnieuw
vertegenwoordigers worden aangeduid.
Er moeten vertegenwoordigers worden aangeduid in de algemene
vergadering van aandeelhouders en/of in de raden van bestuur van de
huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen.
De vertegenwoordigers worden in principe aangeduid voor de duur
van hun mandaat als provincieraadslid en voor de duur van de
maatschappijen in hun huidige vorm.
3. Besluit
artikel 1 : worden voor de duur van hun mandaat als
provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige
vorm aangeduid :
1. als vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in de algemene
vergadering van aandeelhouders van de genoemde
huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (Vak I van de
lijst in bijlage) ;
2. als plaatsvervangende vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in
de algemene vergadering van aandeelhouders van de genoemde
huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (Vak II van de
lijst in bijlage) ;
3. als vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in de raad van bestuur
van de genoemde regionale huisvestingsmaatschappijen (vak III van de
lijst in bijlage) ;
artikel 2 : een uittreksel uit dit besluit zal worden overgemaakt aan
de betrokken partijen.
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PUNT 7.
PEVA ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN VZW
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR,
VOORZITTERSCHAP EN EERSTE ONDERVOORZITTERSCHAP:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- ALGEMENE VERGADERING: AANDUIDING VAN 15 VERTEGENWOORDIGERS
- RAAD VAN BESTUUR: VOORDRACHT VAN 13 VERTEGENWOORDIGERS
- VOORDRACHT VAN 1 KANDIDAAT-VOORZITTER EN VAN 1 KANDIDAAT EERSTE
ONDERVOORZITTER

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1900030 van 07 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
Algemene Vergadering:
- aanduiding van 15 vertegenwoordigers:
Voordrachten:
1. Leentje Grillaert
2. Kurt Moens
3. Bart Vermaercke
4. Karlijn Deene
5. An Vervliet
6. Hilde Bruggeman
7. Vera De Merlier
8. Hilde De Sutter
9. Joop Verzele
10. Olaf Evrard
11. Stefaan Van Gucht
12. Hans Mestdagh
13. Elisabet Dooms
14. Peter Hertog
15. Bruno Matthys
Raad van Bestuur:
- voordracht van 13 vertegenwoordigers
Voordrachten:
1. Leentje Grillaert
2. Kurt Moens
3. Bart Vermaercke
4. Karlijn Deene
5. Martine Verhoeve
6. Philippe De Coninck
7. Hilde De Sutter
8. Joop Verzele
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9. Olaf Evrard
10. Stefaan Van Gucht
11. Hans Mestdagh
12. Elisabet Dooms
13. Bruno Matthys
- voordracht van 1 kandidaat-voorzitter en van 1 kandidaat eerste
ondervoorzitter
Voordrachten:
Kandidaat-voorzitter: Leentje Grillaert
Kandidaat eerste ondervoorzitter: Kurt Moens
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
34
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen.
De statuten van het PEVA Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw,
in het bijzonder artikels 9, 16 en 17.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
2. Motivering
De KMO- en middenstandsector is zeer belangrijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie. Daartoe worden opdrachten
aan de vzw EROV gegeven voor de ondersteuning van deze sector.
Het is dan ook relevant dat de Provincie een ruime vertegenwoordiging
heeft in de bestuursorganen van het PEVA Economische Raad voor OostVlaanderen vzw.
3. Besluit
Artikel 1. Voor de algemene vergadering van de vzw Economische Raad
voor Oost-Vlaanderen worden volgende vertegenwoordigers aangeduid
namens de Provincie:
1. Leentje Grillaert
2. Kurt Moens
3. Bart Vermaercke
4. Karlijn Deene
42

Provincieraad van 27 februari 2019

NOTULEN

5. An Vervliet
6. Hilde Bruggeman
7. Vera De Merlier
8. Hilde De Sutter
9. Joop Verzele
10. Olaf Evrard
11. Stefaan Van Gucht
12. Hans Mestdagh
13. Elisabet Dooms
14. Peter Hertog
15. Bruno Matthys
Artikel 2. Voor de raad van bestuur van de vzw Economische Raad voor
Oost-Vlaanderen worden volgende vertegenwoordigers voorgedragen
namens de Provincie:
1. Leentje Grillaert
2. Kurt Moens
3. Bart Vermaercke
4. Karlijn Deene
5. Martine Verhoeve
6. Philippe De Coninck
7. Hilde De Sutter
8. Joop Verzele
9. Olaf Evrard
10. Stefaan Van Gucht
11. Hans Mestdagh
12. Elisabet Dooms
13. Bruno Matthys
Artikel 3. Volgende mandatarissen worden voorgedragen als kandidaatvoorzitter en kandidaat-eerste ondervoorzitter:
1. Leentje Grillaert (kandidaat-voorzitter)
2. Kurt Moens (kandidaat eerste ondervoorzitter)
PUNT 8.
INTEGRAAL WATERBELEID – PATRIMONIUM
WATERLOOP OS172A, WACHTBEKKEN LANGSHEEN SPOORLIJN 50A TE LEDE
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT HET AFSLUITEN VAN EEN
ERFPACHTOVEREENKOMST MET INFRABEL

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1805866 van 24 januari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :
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Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Artikel 43 § 2, 12° van het Provinciedecreet.
Wet over het recht van erfpacht van 10 januari 1824.
Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.
Besluit van de Provincieraad van 22 juni 2016 waarbij goedkeuring werd
verleend aan de kosteloze overdracht van het wachtbekken te Lede door
Infrabel aan de Provincie.
Besluit van de Provincieraad van 4 oktober 2017 waarbij de principiële
goedkeuring werd verleend aan de overdracht van het beheer en het
onderhoud van het wachtbekken te Lede van Infrabel aan de Provincie
door middel van een erfpachtovereenkomst.
2. Motivering
1. Achtergrond
Om een vlotte hemelwaterafvoer langsheen de spoorlijn 50A te
garanderen, werd door Infrabel een wachtbekken opgericht op het
onroerend goed, gelegen te Lede, 5e afdeling Oordegem, sectie E,
percelen nummer 359E, 359F, 400D en 400E met een oppervlakte van 8
878 m², zoals opgemeten door landmeter-expert Guido Decoster op 14
december 2016.
De Provincie zal als waterloopbeheerder instaan voor het beheer en
onderhoud van het wachtbekken.
Op de zitting van 22 juni 2016 verleende de provincieraad haar
goedkeuring aan de kosteloze overdracht van het wachtbekken door
Infrabel aan de Provincie (Nano 1602942).
In een schrijven van 3 augustus 2017 liet Infrabel weten dat zij moest
terugkomen op haar eerder aanbod tot kosteloze overdracht. Een kosteloze
overdracht was volgens de verkoopspolicy van Infrabel niet mogelijk,
aangezien zij geen boekhoudkundig verlies voor vervreemding van
onroerende goederen aanvaardt. Om die reden stelde Infrabel voor om de
juridische toestand te regelen via een erfpachtovereenkomst (zie bijlage).
Op de zitting van 4 oktober 2017 verleende de provincieraad haar
principiële goedkeuring aan de overdracht van het beheer en het
onderhoud van het wachtbekken te Lede van Infrabel aan de Provincie
door middel van een erfpachtovereenkomst (Nano 1704505).
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2. Inhoud van de erfpachtovereenkomst
Als erfpachtgever verleent Infrabel aan de Provincie een erfpacht voor een
termijn van 99 jaar, die aanvangt vanaf de ondertekening van de
erfpachtakte. De Provincie betaalt als erfpachthouder hiervoor een
jaarlijkse canon van 1,00 EUR aan Infrabel.
Infrabel kan het in erfpacht gegeven onroerend goed steeds vervreemden
of met een hypotheek bezwaren zonder daarbij afbreuk te doen aan de
rechten van de Provincie.
Behoudens met het schriftelijk akkoord van Infrabel, mag de Provincie haar
erfpachtrecht niet aan derden overdragen, het niet met hypotheek of een
voorrecht bezwaren en er geen zakelijke rechten op vestigen. Het in
erfpacht gegeven onroerend goed komt niet voor verhuur in aanmerking.
De Provincie moet het wachtbekken en de aangesloten kruingrachten in
goede staat onderhouden, erop toezien dat de waarde ervan door haar
toedoen niet vermindert en alle herstellingswerken op haar kosten
uitvoeren, zodat de verbeterde waterhuishouding in het stroombekken
verzekerd blijft.
Zolang de spoorlijn 50A bestaat en zolang het wachtbekken een positieve
functie vervult in de waterhuishouding in de streek moet de Provincie het
beheer als een goede huisvader verzekeren. Het wachtbekken is immers
essentieel voor de veiligheid en het goede functioneren van de spoorlijn
L50A.
Alle aanpassingswerken die door bestaande of toekomstige
overheidsreglementeringen worden opgelegd, zijn ten laste van de
Provincie.
De Provincie is gedurende de duur van het erfpachtrecht eigenaar van
opgerichte opstallen. Bij het einde van de erfpacht gaat het eigendomsrecht
van alle uitgevoerde werken en aangebrachte beplantingen van
rechtswege en kosteloos over op Infrabel.
De Provincie verzekert gedurende de duur van de erfpacht de bestaande
en de door haar opgerichte opstallen.
De Provincie draagt gedurende de duur van het erfpachtrecht alle
belastingen, lasten en taksen die thans of in de toekomst op de grond en
op de bestaande en op te richten opstallen van toepassing zijn.
De kosten van de akte zijn voor rekening van de Provincie.
Infrabel ontslaat de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van de erfpachtakte.
3. Akkoord van Infrabel met het ontwerp van akte en de plannen
Op 14 december 2018 verklaarde Infrabel zich akkoord met het ontwerp
van de erfpachtakte en op 17 december 2018 met de plannen (zie bijlage).
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4. Verlijden van de akte
Het Federaal Comité tot aankoop van onroerende goederen verlijdt de
akte.
5. Bevoegdheid
Het vestigen van een erfpachtrecht betreft een daad van beschikking.
Overeenkomstig artikel 43 § 2, 12° van het Provinciedecreet kan de
provincieraad het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen niet aan de deputatie toevertrouwen, behoudens
voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is
opgenomen of behoudens de bepaling van artikel 57, § 3, 8°, c) van het
Provinciedecreet.
Het vestigen van een erfpachtrecht op het onroerend goed te Lede is niet
nominatief opgenomen in het vastgestelde budget. De deputatie is evenmin
bevoegd op grond van artikel 57, § 3, 8°, c) van het Provinciedecreet.
Bijgevolg is de provincieraad bevoegd.
3. Besluit
Artikel 1
De deputatie wordt gemachtigd om de Provincie in rechte te
vertegenwoordigen bij het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met
Infrabel met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Lede, 5e
afdeling Oordegem, sectie E, percelen nummer 359E, 359F, 400D en 400E
met een oppervlakte van 8 878 m², zoals afgebeeld op het opmetingsplan
van landmeter-expert Guido Decoster van 14 december 2016 en het
dossier verder administratief af te handelen.
Artikel 2
Het opmetingsplan van landmeter-expert Guido Decoster van 14 december
2016 wordt goedgekeurd en geviseerd als bijlage.
Artikel 3
De akte zal worden verleden door het Federaal Comité tot aankoop van
onroerende goederen.
Artikel 4
De nodige kredieten voor de betaling van de jaarlijkse canon zijn voorzien
op de budgetsleutel 223000/04/0319/00.
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PUNT 9.
INTEGRAAL WATERBELEID – PATRIMONIUM
WATERLOOP OS172A, WACHTBEKKEN LANGSHEEN SPOORLIJN 50A TE SINTLIEVENS-HOUTEM
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT HET AFSLUITEN VAN EEN
ERFPACHTOVEREENKOMST MET INFRABEL

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1805864 van 24 januari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

34
34
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Artikel 43 § 2, 12° van het Provinciedecreet.
Wet over het recht van erfpacht van 10 januari 1824.
Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.
Besluit van de Provincieraad van 22 juni 2016 waarbij goedkeuring werd
verleend aan de kosteloze overdracht van het wachtbekken te SintLievens-Houtem door Infrabel aan de Provincie.
Besluit van de Provincieraad van 4 oktober 2017 waarbij de principiële
goedkeuring werd verleend aan de overdracht van het beheer en het
onderhoud van het wachtbekken te Sint-Lievens-Houtem van Infrabel aan
de Provincie door middel van een erfpachtovereenkomst.
2. Motivering
1. Achtergrond
Om een vlotte hemelwaterafvoer langsheen de spoorlijn 50A te
garanderen, werd door Infrabel een wachtbekken opgericht op het
onroerend goed, gelegen te Sint-Lievens-Houtem, 4e afdeling Vlierzele,
sectie B, percelen nummer 415C, 418A en 424E met een oppervlakte van
15 503 m², zoals opgemeten door landmeter-expert Guido Decoster op 13
december 2016.
De Provincie zal als waterloopbeheerder instaan voor het beheer en
onderhoud van het wachtbekken.
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Op de zitting van 22 juni 2016 verleende de provincieraad haar
goedkeuring aan de kosteloze overdracht van het wachtbekken door
Infrabel aan de Provincie (Nano 1602942).
In een schrijven van 3 augustus 2017 liet Infrabel weten dat zij moest
terugkomen op haar eerder aanbod tot kosteloze overdracht. Een kosteloze
overdracht was volgens de verkoopspolicy van Infrabel niet mogelijk,
aangezien zij geen boekhoudkundig verlies voor vervreemding van
onroerende goederen aanvaardt. Om die reden stelde Infrabel voor om de
juridische toestand te regelen via een erfpachtovereenkomst (zie bijlage).
Op de zitting van 4 oktober 2017 verleende de provincieraad haar
principiële goedkeuring aan de overdracht van het beheer en het
onderhoud van het wachtbekken te Sint-Lievens-Houtem van Infrabel aan
de Provincie door middel van een erfpachtovereenkomst (Nano 1704505).
2. Inhoud van de erfpachtovereenkomst
Als erfpachtgever verleent Infrabel aan de Provincie een erfpacht voor een
termijn van 99 jaar, die aanvangt vanaf de ondertekening van de
erfpachtakte. De Provincie betaalt als erfpachthouder hiervoor een
jaarlijkse canon van 1,00 EUR aan Infrabel.
Infrabel kan het in erfpacht gegeven onroerend goed steeds vervreemden
of met een hypotheek bezwaren zonder daarbij afbreuk te doen aan de
rechten van de Provincie.
Behoudens met het schriftelijk akkoord van Infrabel, mag de Provincie haar
erfpachtrecht niet aan derden overdragen, het niet met hypotheek of een
voorrecht bezwaren en er geen zakelijke rechten op vestigen. Het in
erfpacht gegeven onroerend goed komt niet voor verhuur in aanmerking.
De Provincie moet het wachtbekken en de aangesloten kruingrachten in
goede staat onderhouden, erop toezien dat de waarde ervan door haar
toedoen niet vermindert en alle herstellingswerken op haar kosten
uitvoeren, zodat de verbeterde waterhuishouding in het stroombekken
verzekerd blijft.
Zolang de spoorlijn 50A bestaat en zolang het wachtbekken een positieve
functie vervult in de waterhuishouding in de streek moet de Provincie het
beheer als een goede huisvader verzekeren. Het wachtbekken is immers
essentieel voor de veiligheid en het goede functioneren van de spoorlijn
L50A.
Alle aanpassingswerken die door bestaande of toekomstige
overheidsreglementeringen worden opgelegd, zijn ten laste van de
Provincie.
De Provincie is gedurende de duur van het erfpachtrecht eigenaar van
opgerichte opstallen. Bij het einde van de erfpacht gaat het eigendomsrecht
van alle uitgevoerde werken en aangebrachte beplantingen van
rechtswege en kosteloos over op Infrabel.
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De Provincie verzekert gedurende de duur van de erfpacht de bestaande
en de door haar opgerichte opstallen.
De Provincie draagt gedurende de duur van het erfpachtrecht alle
belastingen, lasten en taksen die thans of in de toekomst op de grond en
op de bestaande en op te richten opstallen van toepassing zijn.
De kosten van de akte zijn voor rekening van de Provincie.
Infrabel ontslaat de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van de erfpachtakte.
3. Akkoord van Infrabel met het ontwerp van akte en de plannen
Op 14 december 2018 verklaarde Infrabel zich akkoord met het ontwerp
van de erfpachtakte en op 17 december 2018 met de plannen (zie bijlage).
4. Verlijden van de akte
Het Federaal Comité tot aankoop van onroerende goederen verlijdt de
akte.
5. Bevoegdheid
Het vestigen van een erfpachtrecht betreft een daad van beschikking.
Overeenkomstig artikel 43 § 2, 12° van het Provinciedecreet kan de
provincieraad het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen niet aan de deputatie toevertrouwen, behoudens
voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is
opgenomen of behoudens de bepaling van artikel 57, § 3, 8°, c) van het
Provinciedecreet.
Het vestigen van een erfpachtrecht op het onroerend goed te Sint-LievensHoutem is niet nominatief opgenomen in het vastgestelde budget. De
deputatie is evenmin bevoegd op grond van artikel 57, § 3, 8°, c) van het
Provinciedecreet.
Bijgevolg is de provincieraad bevoegd.
3. Besluit
Artikel 1
De deputatie wordt gemachtigd om de Provincie in rechte te
vertegenwoordigen bij het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met
Infrabel met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Sint-LievensHoutem, 4e afdeling Vlierzele, sectie B, percelen nummer 415C, 418A en
424E met een oppervlakte van 15 503 m², zoals afgebeeld op het
opmetingsplan van landmeter-expert Guido Decoster van 13 december
2016 en het dossier verder administratief af te handelen.
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Artikel 2
Het opmetingsplan van landmeter-expert Guido Decoster van 13 december
2016 wordt goedgekeurd en geviseerd als bijlage.
Artikel 3
De akte zal worden verleden door het Federaal Comité tot aankoop van
onroerende goederen.
Artikel 4
De nodige kredieten voor de betaling van de jaarlijkse canon zijn voorzien
op de budgetsleutel 223000/04/0319/00.
PUNT 10.
MELSENBEEK TE MERELBEKE
VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900399 van 07 februari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Artikel 42§1 van het Provinciedecreet
Akte van aankoop van onroerend goed, thans gekend als Merelbeke,
2e Afdeling, Sectie B, nummer 915T op 24 december 2009 met mevrouw
Jeanne Van De Vijver voor de realisatie van het natuurinrichtingsproject
“Merelbeekse Scheldemeersen”.
Nota aan de deputatie van 27 juli 2017 waarin de vraag werd gesteld een
advocaat aan te stellen om het recht van doorgang via de vrederechter af
te dwingen. (Nano: 1703213)
2. Motivering
Historiek:
De provincie is eigenaar van een perceel, gekend als Merelbeke, 2e
Afdeling, Sectie B, nummer 915T. Dit perceel, maakte deel uit van een
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groter perceel en werd aangekocht van mevrouw Van De Vijver Jeanne op
24 december 2009 in het kader van het project van de Melsenbeek. Het
terrein is ondertussen ingericht met een bezinkingsvijver.
Probleemstelling ingesloten perceel:
Door de aankoop van een gedeelte van het perceel, is een ingesloten
perceel ontstaan. De logische uitweg van dit perceel is over het
overgebleven perceel, nummer 916E2, nog steeds eigendom van mevrouw
Van De Vijver. Zowel tijdens de inrichting van het terrein als bij het
onderhoud van het perceel werd de provincie geconfronteerd met
weerstand om toegang te verlenen tot het perceel.
Nochtans is artikel 683 van het Burgerlijk Wetboek duidelijk dat: “De ligging
van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het
minst schadelijk is. Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de
splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of enige andere
omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de percelen
die voor de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die
wijze niet voldoende bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid.”
Oplossing akte erfdienstbaarheid:
Bij brief aan mevrouw Van De Vijver van 28 april 2017 en 23 mei 2017
werd voorgesteld om dit recht op toegang in een akte van erfdienstbaarheid
te formuleren, zodat voor beide partijen duidelijk was welke de rechten en
de plichten zijn.
Uiteindelijk ging mevrouw Van De Vijver akkoord met deze akte
erfdienstbaarheid. Dienst patrimonium heeft de akte opgemaakt en de
gouverneur treedt op als instrumenterend ambtenaar. De voornaamste
bepalingen zijn de volgende:
-

De erfdienstbaarheid is kosteloos en eeuwigdurend.
Heersend erf (Merelbeke, 2e Afdeling, Sectie B, percelen nummers
915T, 917B, 917E, 917D en 920B en Merelbeke, 6e Afdeling, Sectie
A, perceel nummer 160E) en lijdend erf (Merelbeke, 2e Afdeling,
Sectie B, perceel nummer 916E2) zoals aangeduid op plan van LB
van 2 juli 2018.

-

De provincie staat in voor het onderhoud van de doorgang en de
afsluitingen. De partij anderzijds staat in voor het onderhoud van de
erfdienstbaarheidszone.

-

Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden binnen de
omschrijving van de realisatie van het natuurinrichtingsproject
“Merelbeekse Scheldemeersen” zonder voorafgaande toestemming
van de provincie.
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3. Besluit
Artikel 1: Er wordt een erfdienstbaarheid van overgang gevestigd op de
eigendom van mevrouw Van De Vijver Jeanne, kadastraal
gekend, Merelbeke, 2e Afdeling, Sectie B, perceel nummer
916E2 om een recht van overgang te realiseren.
Artikel 2: De erfdienstbaarheidsakte wordt geviseerd en goedgekeurd.
Artikel 3: Het PV van opmeting, opgemaakt door landmeter-expert Lander
Bral (KAD140038) van 2 juli 2018 wordt geviseerd en
goedgekeurd.
Artikel 4: De deputatie wordt gemachtigd om de provincie in rechte te
vertegenwoordigen om de akte te ondertekenen.
PUNT 11.
SCHELDEMONDRAAD – VERTEGENWOORDIGING
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN DE WND. GOUVERNEUR EN DE GEDEPUTEERDE BEVOEGD
VOOR EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
- VOORDRACHT VAN 3 EFFECTIEVE LEDEN (PROVINCIERAADSLID)
- VOORDRACHT VAN 3 PLAATSVERVANGENDE LEDEN (PROVINCIERAADSLID)

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900512 van 07 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van de wnd. gouverneur en de gedeputeerde bevoegd voor
Europese en internationale samenwerking
Wnd. gouverneur: Didier Detollenaere
Gedeputeerde bevoegd voor Europese en internationale samenwerking:
Riet Gillis
- voordracht van 3 effectieve leden
- voordracht van 3 plaatsvervangende leden
Voordracht van de effectieve leden:
1. Filip Van Laecke
2. Kurt Moens
3. Koen Roman
Voordracht van de plaatsvervangende leden:
1. Joop Verzele
2. Bart Vermaercke
3. Hans Mestdagh
Aard van de stemming : geheim elektronisch
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Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
21
14
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen
Artikel 4 van de afsprakenregeling tussen de provincies Zeeland, OostVlaanderen en West-Vlaanderen inzake de Scheldemondraad, waarbij het
provinciebestuur in de Raad vertegenwoordigd door de(waarnemend)
gouverneur, de gedeputeerde bevoegd voor Europese en Internationale
Samenwerking en drie provincieraadsleden, aangewezen door
Provincieraad. Voor elk van de leden wordt een plaatsvervanger
aangeduid.
De Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2. Motivering
Provincie Oost-Vlaanderen is partner in de Euregio Scheldemond en is
vertegenwoordigd in de Scheldemondraad.
Gelet op de verkiezingen van 14 oktober 2018 zijn deze mandaten
vervallen en dienen nieuwe leden aangeduid te worden door de
Provincieraad.
Kan uw raad hiertoe overgaan?
3. Besluit
Artikel 1. Worden aangeduid als vertegenwoordiger in de
Scheldemondraad namens de provincie Oost-Vlaanderen:
Volgens artikel 4 van de afsprakenregeling tussen de provincies OostVlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland: de (waarnemend)gouverneur
en de gedeputeerde bevoegd voor Europese en Internationale
samenwerking.
Wnd. gouverneur: Didier Detollenaere
Gedeputeerde bevoegd voor Europese en internationale samenwerking:
Riet Gillis
Provincieraadsleden als effectief lid voorgedragen door de Provincieraad:
1. Filip Van Laecke
2. Kurt Moens
3. Koen Roman
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Provincieraadsleden als plaatsvervangend lid voorgedragen door de
Provincieraad:
1. Joop Verzele
2. Bart Vermaercke
3. Hans Mestdagh
PUNT 12.
EGTS LINIELAND VAN WAAS EN HULST – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF LID MET BIJKOMENDE ZETEL IN DE LINIERAAD
INCLUSIEF STEMRECHT
- AANDUIDING VAN 1 PLAATSVERVANGEND LID MET BIJKOMENDE ZETEL IN DE
LINIERAAD INCLUSIEF STEMRECHT

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900607 van 07 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 1 effectief lid met bijkomende zetel in de Linieraad
inclusief stemrecht
- aanduiding van 1 plaatsvervangend lid met bijkomende zetel in de
Linieraad inclusief stemrecht
Voordrachten:
Effectief lid met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief stemrecht:
Riet Gillis
Plaatsvervangend lid met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief
stemrecht: Elisabet Dooms
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
21
13
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen.
De statuten van de EGTS Linieland, in het bijzonder artikel 12.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
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2. Motivering
De provincie Oost-Vlaanderen is partner in de EGTS Linieland van Waas
en Hulst. Zij is vertegenwoordigd in de Linieraad, het bestuurlijke orgaan
van de EGTS Linieland.
Door de jongste ontbinding van de provincieraad, zijn de mandaten komen
te vervallen. Er dienen nieuwe mandatarissen aangeduid te worden voor de
EGTS Linieland van Waas en Hulst, al zijnde één effectief lid en één
plaatsvervangend lid.
3. Besluit
Artikel 1: Wordt aangeduid als effectief lid van de EGTS Linieland Waas en
Hulst met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief stemrecht:
1. Riet Gillis
Wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van de EGTS Linieland Waas en
Hulst met bijkomende zetel in de Linieraad inclusief stemrecht:
1. Elisabet Dooms
PUNT 13.
VZW BOSGROEP MIDDEN OOST-VLAANDEREN – VERTEGENWOORDIGING
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 1 VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE RAAD VAN
BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900764 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met
stemrecht in de Algemene Vergadering
Voordrachten:
Effectief lid: Hans Mestdagh
Plaatsvervanger: Riet Gillis
- voordracht van 1 vertegenwoordiger met stemrecht in de Raad van
Bestuur
Voordracht: Hans Mestdagh
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Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
21
11
3

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet, art 43 §2, 5°
Het Bosdecreet dd° 13 juni 1990 en later wijzigingen
Het decreet dd° 9 mei 2014 tot wijziging van de regeling inzake natuur en
bos, waarbij de provincie bevoegd is voor de erkenning, subsidiëring en
opvolging van de bosgroepen.
De statuten van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen, in het
bijzonder artikels 12 en 16.
2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw vzw Bosgroep Midden
Oost-Vlaanderen is de Provincie vertegenwoordigd in de bestuursorganen
van de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 12 en 16 van de statuten.
Volgens de statuten mag de Provincie één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aanduiden voor de Algemene Vergadering (art 12), en één
vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur (art 16 §2).
3. Besluit
Artikel 1: Wordt aangeduid om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vzw Bosgroep
Midden Oost-Vlaanderen:
Dhr Hans Mestdagh (effectief lid
Mevr. Riet Gillis (plaatsvervanger)
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Artikel 2: Wordt voorgedragen om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Midden
Oost-Vlaanderen:
Dhr Hans Mestdagh
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis worden gebracht aan
de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen.
PUNT 14.
VZW BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900762 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met
stemrecht in de Algemene Vergadering
Voordrachten:
Effectief lid: Riet Gillis
Plaatsvervanger: Lut De Jaeger
- voordracht van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met
stemrecht in de Raad van Bestuur
Voordrachten:
Effectief lid: Riet Gillis
Plaatsvervanger: Lut De Jaeger
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
19
14
2

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet, art 43 §2, 5°
Het Bosdecreet dd° 13 juni 1990 en later wijzigingen
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Het decreet dd° 9 mei 2014 tot wijziging van de regeling inzake natuur en
bos, waarbij de provincie bevoegd is voor de erkenning, subsidiëring en
opvolging van de bosgroepen.
Het besluit van de Provincieraad van 21 april 2004, houdende de oprichting
van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen noord en de goedkeuring van de
statuten
De statuten van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen noord, in het bijzonder
artikels 12 en 20
2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw vzw Bosgroep OostVlaanderen noord is de Provincie vertegenwoordigd in de bestuursorganen
van de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 12 en 20 van de statuten.
Volgens de statuten mag de Provincie één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aanduiden voor de Algemene Vergadering, respectievelijk
de Raad van Bestuur.
3. Besluit
Artikel 1: Wordt aangeduid om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vzw Bosgroep
Oost-Vlaanderen noord:
Riet Gillis (effectief lid)
Lutgarde De Jaeger (plaatsvervanger)
Artikel 2: Wordt voorgedragen om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep OostVlaanderen noord:
Riet Gillis (effectief lid)
Lutgarde De Jaeger (plaatsvervanger)
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis worden gebracht aan
de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen noord
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PUNT 15.
VZW BOSGROEP VLAAMSE ARDENNEN TOT DENDER – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 1 EFFECTIEF EN 1 PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER MET STEMRECHT IN DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900763 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met
stemrecht in de Algemene Vergadering
Voordrachten:
Effectief lid: Koen Roman
Plaatsvervanger: Riet Gillis
- voordracht van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger met
stemrecht in de Raad van Bestuur
Voordrachten:
Effectief lid: Koen Roman
Plaatsvervanger: Riet Gillis
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
19
13
3

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet, art 43 §2, 5°
Het Bosdecreet dd° 13 juni 1990 en later wijzigingen
Het decreet dd° 9 mei 2014 tot wijziging van de regeling inzake natuur en
bos, waarbij de provincie bevoegd is voor de erkenning, subsidiëring en
opvolging van de bosgroepen.
De statuten van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, in het
bijzonder artikels 12 en 20
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2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Bosgroep Vlaamse
Ardennen tot Dender is de Provincie vertegenwoordigd in de
bestuursorganen van de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 12 en 20 van de statuten.
Volgens de statuten mag de Provincie één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aanduiden voor de Algemene Vergadering, respectievelijk
de Raad van Bestuur.
3. Besluit
Artikel 1: Wordt aangeduid om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vzw Bosgroep
Vlaamse Ardennen tot Dender:
Koen Roman (effectief lid)
Riet Gillis (plaatsvervanger)
Artikel 2: Wordt voorgedragen om de provincie met stemrecht te
vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Vlaamse
Ardennen tot Dender:
Koen Roman (effectief lid)
Riet Gillis (plaatsvervanger)
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis worden gebracht aan
de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
PUNT 16.
VZW REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 4 EFFECTIEVE EN 4 PLAATSVERVANGENDE
VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 1 KANDIDAAT-VOORZITTER VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1806136 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
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- aanduiding van 4 effectieve en 4 plaatsvervangende vertegenwoordigers
in de Algemene Vergadering
Voordrachten:
EFFECTIEVEN

PLAATSVERVANGERS

1. Henk Heyerick

1. Filip Van Laecke

2. Bart Vermaercke

2. Marleen Van De Populiere

3. Karlijn Deene

3. Walter Roggeman

4. Lut De Jaeger

4. Riet Gillis

- voordracht van 1 vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur, tevens
kandidaat-voorzitter
Voordracht: Lut De Jaeger
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
20
14
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet,
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.
De statuten van de vzw Regionaal landschap Meetjesland, en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikels 11, 19 en 20:
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Regionaal Landschap
Meetjesland is de Provincie vertegenwoordigd in de bestuursorganen van
de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 11, 19 en 20 van de statuten.
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Volgens de statuten mag de Provincie 4 vertegenwoordigers en vier
plaatsvervangers aanduiden voor de Algemene Vergadering. De Algemene
Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur, die een bestuurder is van de provincie Oost-Vlaanderen
3. Besluit
Art. 1: Voor de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap
Meetjesland worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Provincie Oost-Vlaanderen :
1. Henk Heyerick
2. Bart Vermaercke
3. Karlijn Deene
4. Lut De Jaeger
Hun kandidaat-plaatsvervangers zijn volgende personen:
1. Filip Van Laecke
2. Marleen Van De Populiere
3. Walter Roggeman
4. Riet Gillis
Art. 2 : Voor de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap
Meetjesland wordt Lut De Jaeger (tevens kandidaat-voorzitter)
voorgedragen.
Art. 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de
Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Meetjesland
PUNT 17.
VZW REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 2 EFFECTIEVE EN 2 PLAATSVERVANGENDE
VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1806340 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers
in de Algemene Vergadering
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Voordrachten:
EFFECTIEVEN

PLAATSVERVANGERS

1. Phaedra Van Keymolen

1. Filip Van Laecke

2. Walter Roggeman

2. An Vervliet

- voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
Voordrachten:
1. Phaedra Van Keymolen
2. Riet Gillis
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
20
14
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet,
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.
De statuten van de vzw Regionaal Landschap Schelde Durme, en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikels 12, 19 en 21:
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Regionaal Landschap
Schelde Durme is de Provincie vertegenwoordigd in de bestuursorganen
van de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 12,19 en 21 van de statuten.
Volgens de statuten mag de Provincie twee vertegenwoordigers en twee
plaatsvervangers aanduiden voor de Algemene Vergadering. Voor de Raad
van Bestuur zijn twee mandaten vacant.
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3. Besluit
Art. 1: Voor de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap
Schelde Durme worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Provincie Oost-Vlaanderen :
1. Phaedra Van Keymolen
2. Walter Roggeman
Hun kandidaat-plaatsvervangers zijn volgende personen:
1. Filip Van Laecke
2. An Vervliet
Art. 2 : Voor de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap
Schelde Durme worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Provincie Oost-Vlaanderen
1. Phaedra Van Keymolen
2. Riet Gillis
Art. 3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de
Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Schelde Durme
PUNT 18.
VZW REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 2 EFFECTIEVE EN 2 PLAATSVERVANGENDE
VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR
- VOORDRACHT VAN 1 KANDIDAAT-VOORZITTER VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1806341 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers
in de Algemene Vergadering
Voordrachten:
EFFECTIEVEN

PLAATSVERVANGERS

1. Hilde De Sutter

1. Joop Verzele

2. Marleen Van De Populiere

2. Walter Roggeman

- voordracht van 2 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
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Voordrachten:
1. Walter Roggeman
2. Koen Roman
- voordracht van 1 kandidaat-voorzitter voor de Raad van Bestuur
Voordracht: Koen Roman
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
21
13
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet,
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.
De statuten van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 11, 18, 19 en 20:
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2. Motivering
In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen is de Provincie vertegenwoordigd in de
bestuursorganen van de vzw.
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering
resp Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg
van de volledige vernieuwing van de Provincieraad.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en
de Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen
van de artikelen 11, 18, 19 en 20 van de statuten.
Volgens de statuten mag de Provincie twee vertegenwoordigers en twee
plaatsvervangers aanduiden voor de Algemene Vergadering. Voor de Raad
van Bestuur zijn twee mandaten vacant. De Algemene Vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die een
bestuurder is van de provincie Oost-Vlaanderen.
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3. Besluit
Art. 1: Voor de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Provincie Oost-Vlaanderen :
1. Hilde De Sutter
2. Marleen Van De Populiere
Hun kandidaat-plaatsvervangers zijn volgende personen:
1. Joop Verzele
2. Walter Roggeman
Art. 2 : Voor de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Provincie Oost-Vlaanderen
1. Walter Roggeman
2. Koen Roman
Art. 3 : Voor de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen wordt Koen Roman
als kandidaat-voorzitter voorgedragen.
Art. 4: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de
Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
PUNT 19.
MOBILITEIT – FIETSSNELWEGEN
AANLEG VAN EEN DEEL FIETSSNELWEG TE ERPE-MERE
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN
OPENBARE PROCEDURE, NATIONALE BEKENDMAKING EN SUBSIDIEAANVRAAG

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900758 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

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 “Aanleggen van een deel van fietssnelweg
F414 te Erpe-Mere tussen Loskadestraat en Rooseveltlaan” werd een
bestek met nr. F414-2016-013 opgesteld door de Directie Ruimte, dienst
Mobiliteit.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 397 924,10 EUR excl.
btw of 481 488,16 EUR incl. 21% btw (83 564,06 EUR medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure.
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 240 744,08 EUR.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 224007/03/0200 (actie 2019140357).
Een mogelijke uitbreiding van de opdracht voor de uitdieping van het
bufferbekken, valt volledig ten laste van VMM.
3. Besluit
artikel 1 : Het bestek met nr. F414-2016-013 en de raming voor de
opdracht “Aanleggen van een deel van fietssnelweg F414 te Erpe-Mere
tussen Loskadestraat en Rooseveltlaan”, opgesteld door de Directie
Ruimte, 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
397 924,10 EUR excl. btw of 481 488,16 EUR incl. 21% btw
(83 564,06 EUR Btw medecontractant).
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artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
openbare procedure.
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.
artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2019, op budgetcode 224007/03/0200 (actie
2019140357).
Artikel 6 : Het bestek, de offerte, de raming en de plannen dienen
geviseerd te worden als bijlage aan dit besluit.
PUNT 20.
MOBILITEIT – FIETSSNELWEGEN
AANLEG VAN EEN DEEL FIETSSNELWEG TE OOSTERZELE
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN
OPENBARE PROCEDURE, NATIONALE BEKENDMAKING EN SUBSIDIEAANVRAAG

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis
Verslag nummer 1900748 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

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 “F417 - Aanleg van een deel van fietssnelweg
F417 langs spoorlijn L122 te Oosterzele tussen Roosbroekstraat en Van
Thorenburghlaan” werd een bestek met nr. F417-2017-004 opgesteld door
de dienst Mobiliteit.
Het aan te leggen traject ligt op de hoofdroute fietssnelweg F417 tussen
Melle en Zottegem en heeft een lengte van 1 410 m en een breedte van 3
m. In de zone treinhalte Moortsele is de fietssnelweg lokaal 2 m breed.
Voor deze zone kan geen subsidie van het fietsfond worden bekomen.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 664 343,90 EUR excl.
btw of 803 856,12 EUR incl. 21% btw (139 512,22 EUR Btw
medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure.
Een deel van de kostprijs (uitgezonderd de zone treinhale Moortsele) wordt
gesubsidieerd door Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan
20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op 301 493,52 EUR 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. F417-2017-004 en de raming voor de
opdracht “F417 - Aanleg van een deel van fietssnelweg F417 langs
spoorlijn L122 te Oosterzele tussen Roosbroekstraat en Van
Thorenburghlaan”, 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 664 343,90 EUR excl. btw of
803 856,12 EUR incl. 21% btw (139 512,22 EUR 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 Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te
1000 Brussel.
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artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en
bekendgemaakt op nationaal niveau.
artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2019, op budgetcode 224007/03/0200
(actie/raming 2019140357/2019141456).
Artikel 6 : het bestek, meetstaat, raming, inschrijvingsformulier, 2 plannen,
bodemonderzoek, conformverklaring grondonderzoek en grondverzet
worden geviseerd als bijlage aan dit besluit.
PUNT 21.
APB DOMEIN DE GAVERS – FINANCIËN
GOEDKEURING VAN DE EERSTE REEKS WIJZIGINGEN AAN HET BUDGET 2018 EN
VAN HET BUDGET 2019

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier
Verslag nummer 1900528 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
33
2

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
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•

Het provinciedecreet van 9 december 2005.

•

Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscyclus.

•

Het besluit van 23 november 2012 van de Vlaamse Regering tot
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 25 juni 2010
van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus.

•

Het besluit van 18 december 2003 van de Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur houdende de goedkeuring van het besluit van
de Provincieraad van 11 september 2003 betreffende de oprichting
van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal domein De Gavers.

•

Het besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de vaststelling van de modellen en
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de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels volgens de beleids- en
beheerscyclus.
•

Het besluit van 26 november 2012 van de Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de wijziging van het besluit van 1
oktober 2010 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur tot
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
volgens de beleids- en beheerscyclus.

•

De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017 van de Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur houdende de instructies voor de
aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten
2018 volgens de beleids- en beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 van de Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur houdende de instructies het budget 2019
“n het éénjarige meerjarenplan 2019.

•

•

Het besluit van 11 september 2003 van de Provincieraad houdende
de organisatie van het provinciaal domein De Gavers als autonoom
provinciebedrijf met ingang van 1 januari 2004.

•

Het besluit van 3 september 2014 van de Provincieraad houdende
de beheersovereenkomst tussen het autonoom provinciebedrijf
provinciaal domein De Gavers en de Provincie Oost-Vlaanderen,
inzonderheid artikel 9 betreffende het financieel kader waarin de
budgettering moet passen.

•

Het besluit van 25 maart 2015 van de Provincieraad houdende de
statutenwijziging van het autonoom provinciebedrijf provinciaal
domein De Gavers, inzonderheid artikels 54 en 56.

•

Het besluit van 26 april 2017 van de Provincieraad houdende de
goedkeuring van de tweede reeksbudgetwijzigingen 2016, het
budget 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het
autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers.

•

Het besluit van 28 februari 2018 van de Provincieraad houdende de
goedkeuring van het budget 2018.

•

Het besluit van 15 november 2018 van de Raad van Bestuur van
het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers waar
de eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 en het
budget 2019 werden vastgesteld.
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2. Motivering
Conform bovenstaande wetgeving dient de Raad van Bestuur van het
autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers het budget, de
budgetwijzigingen, het meerjarenplan en de aanpassingen aan het
meerjarenplan voor te leggen aan de Provincieraad ter goedkeuring.
3. Besluit
Artikel 1 :
De eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 (bestaande uit een
verklarende nota en een financiële nota) van het autonoom provinciebedrijf
provinciaal domein De Gavers wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De
Gavers wordt goedgekeurd.
Artikel 3 :
Dit besluit wordt overeenkomstig het Provinciedecreet samen met de
bijbehorende documenten aan de Vlaams minister voor Binnenlandse
Bestuur verzonden met het oog op goedkeuring.
PUNT 22.
APB DOMEIN DE GAVERS – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN (HOOGSTENS) 12 BESTUURDERS

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier
Verslag nummer 1900735 van 14 februari 2019
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van (hoogstens) 12 bestuurders
Voordrachten:
1. Annemie Charlier
2. Marleen Van De Populiere
3. Walter Roggeman
4. Phaedra Van Keymolen
5. Joop Verzele
6. Vera De Merlier
7. Bart Blommaert
8. Steve Herman
9. Carola De Brandt
10. Hans Mestdagh
11. Elisabet Dooms
12. Bruno Matthys
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De voorzitter deelt mee dat naast Bruno Matthys ondertussen ook
Greet De Troyer zich kandidaat heeft gesteld als bestuurder voor de sp.a.
Tussenkomsten : Greet De Troyer, Peter Hertog
Stemming over de kandidatuur van Greet De Troyer (vs. Bruno Matthys):
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
27
2
6

Goedgekeurd
Stemming over de andere 11 kandidaten:
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
34
1
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Ingevolge de algehele vernieuwing van de provincieraad dient ook de raad
van bestuur van het autonoom provinciebedrijf De Gavers opnieuw te
worden samengesteld.
Artikel 16 van de statuten bepaalt :
“de raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van
hetzelfde geslacht.
De provincieraad benoemt en ontslaat de leden.
Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad
van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging even wel afbreuk
zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in
de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur
voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep
van door de fracties voorgedragen bestuurders.
De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen
als vertegenwoordiger of bestuurder in het bedrijf :
• De provinciegouverneur ;
• De magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers
bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges
en het Grondwettelijk Hof ;
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•

•

De personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk
activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf
en waarin het bedrijf niet deelneemt, als ook de werknemers en de
leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen ;
De personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een
ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of
functie als vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale
basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een
ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van
provincieraadslid, gedeputeerde of provinciegouverneur.”

De uittredende raad van bestuur bestaat uitsluitend uit raadsleden.
Art. 229 van het provinciedecreet bepaalt (met ingang van 3 december
2018) wat de raad van bestuur betreft :
§1 : het autonoom provinciebedrijf beschikt over een raad van bestuur.
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.
§2 : het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste twaalf.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van
hetzelfde geslacht.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.
Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad
van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging even wel afbreuk
zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in
de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur
voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep
van door de fracties voorgedragen bestuurders.
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.”
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2. Motivering
Het statutair aantal voorzien bestuurders (12) beantwoordt aan de nieuwe
bepalingen van het provinciedecreet (hoogstens 12).
Verder werd er rekening gehouden met volgende principes :
• Ten hoogste twee derden van de leden van de raad van bestuur is
van hetzelfde geslacht ;
• Alle fracties zijn vertegenwoordigd ;
• De fracties die de meerderheid vormen, hebben de mogelijkheid om
samen minstens de helft van de bestuurders aan te duiden.
Er werd geheim gestemd, met volgende uitslag :
Over de kandidatuur van Greet De Troyer (vs. Bruno Matthys): met 27 jastemmen, tegen 2 nee-stemmen, bij 6 onthoudingen
Over de resterende/andere kandidaten: met 34 ja-stemmen, tegen 1 neestem
3. Besluit
Artikel 1 :
Worden benoemd tot bestuurder van het autonoom provinciebedrijf De
Gavers, de raadsleden :
1. Annemie Charlier
2. Marleen Van De Populiere
3. Walter Roggeman
4. Phaedra Van Keymolen
5. Joop Verzele
6. Vera De Merlier
7. Bart Blommaert
8. Steve Herman
9. Carola De Brandt
10. Hans Mestdagh
11. Elisabet Dooms
12. Greet De Troyer
PUNT 23.
RUIMTE
PROJECT “OUDENAARDE LINKEROEVER”
GOEDKEURING VAN HET “RAAMWERK OUDENAARDE LINKEROEVER –
CIRCULAIR SCHELDEPARK”

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier
Verslag nummer 1900653 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : Vera De Merlier, Koen Roman, Kenneth Taylor,
Martine Verhoeve
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Vera De Merlier vraagt het punt uit te stellen.
Gedeputeerde Annemie Charlier stelt voor in te gaan op de vraag tot
uitstel.
HET PUNT WORDT BIJ UNANIMITEIT UITGESTELD TOT DE RAAD VAN
27 MAART 2019.
PUNT 24.
FINANCIËN – ALGEMENE PROVINCIEBELASTING
VASTSTELLING VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET
BELASTINGREGLEMENT VAN 21 NOVEMBER 2018 INZAKE DE ALGEMENE
PROVINCIEBELASTING 2019, INWERKINGTREDING DAAGS NA DE
BEKENDMAKING

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900501 van 07 februari 2019
Tussenkomsten : Kenneth Taylor, Kristof Windels
Kenneth Taylor dient ter zitting namens Open Vld een amendement in en
licht het toe.
Tussenkomsten over het amendement: Gedeputeerde Moens, Koen
Roman, Christian Bauwens, Bart Blommaert, Filip Van Laecke
Stemming over het amendement:
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
15
20
-

Verworpen
Stemming over het punt:
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
20
8
7

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet.
Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.
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Provincieraadsbesluit van 21 november 2018 met betrekking tot de
heffing van de Algemene Provinciebelasting voor het aanslagjaar 2019.
2. Motivering
Om nieuwe bedrijven in hun aanvangsfase financieel te
ondersteunen, wordt een vrijstelling van de belasting voorzien.
3. Besluit
Artikel 1
In artikel 16 van het Provincieraadsbesluit van 21 november 2018 met
betrekking tot de heffing van de Algemene Provinciebelasting voor het
aanslagjaar 2019, wordt een derde paragraaf ingevoegd, luidend als volgt:
“§ 3

Bedrijven die sinds ten hoogste 12 maanden voor het eerst in de
Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven, zijn
vrijgesteld van de belasting. Deze termijn van 12 maanden vangt
aan op de eerste dag volgend op die eerste inschrijving.
Wanneer de oprichting van een bedrijf kadert in de voortzetting
onder een gewijzigde ondernemingsvorm van een ander bedrijf of
voortvloeit uit een inbreng door, een (verrichting gelijkgesteld met
een) fusie met of een (verrichting gelijkgesteld met een) splitsing
van een ander bedrijf, vangt - in afwijking van het eerste lid - de
termijn van 12 maanden aan op de eerste dag volgend op de eerste
inschrijving door dat ander bedrijf.”

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.
Artikel 3
De gecoördineerde versie van het Provincieraadsbesluit van 21 november
2018 met betrekking tot de heffing van de Algemene Provinciebelasting
voor het aanslagjaar 2019, wordt vastgesteld als volgt:”
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Teneinde te voorzien in de verplichte en de facultatieve uitgaven van de
provincie wordt voor het aanslagjaar 2019, ten behoeve van de provincie
Oost-Vlaanderen, een algemene provinciebelasting geheven.
Artikel 2
Aan de algemene provinciebelasting zijn onderworpen:
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1° de gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied
van de provincie Oost-Vlaanderen één of meerdere woningen
gebruiken of tot gebruik voorbehouden;
2° de bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied
van de provincie Oost-Vlaanderen één of meerdere vestigingen
gebruiken of tot gebruik voorbehouden.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder:
1° gezin: hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee
of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar
verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en
er samenleven;
2° woning: elke woongelegenheid die bestemd is voor de
huisvesting en de verblijfplaats van een gezin en als zodanig
dienstig is voor privé-gebruik (woondoeleinden eigen aan een
gezin);
3° bedrijf: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsof bedrijfsdoeleinden nastreeft in de hoedanigheid van
zelfstandige, respectievelijk vennootschap;
4° zelfstandige: elke natuurlijke persoon die hoofdzakelijk of
aanvullend een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouwen/of handelsonderneming exploiteert, een economische
activiteit zelfstandig verricht en/of een intellectueel, vrij of
dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of
bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent;
5° vennootschap: elke rechtspersoon die een nijverheids-,
ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming
exploiteert, een economische activiteit zelfstandig verricht, een
intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep zelfstandig uitoefent
en/of zich met verrichtingen van winstgevende aard (inclusief
dergelijke verrichtingen die verband houden met het beheer van
roerende en/of onroerende goederen) bezighoudt, evenals elk
van deze rechtspersonen in vereffening;
6° vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere
onroerende goederen die samen een geheel, een entiteit of een
complex vormen, dat/die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is
bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden
wordt gebruikt en/of elke activiteitskern, elk(e) lokaliteit of
centrum van werkzaamheden of elk (geheel van) ruimte(n),
onder gelijk welke vorm en van individuele of collectieve aard,
die/dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het
kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt,
evenals een maatschappelijke zetel of een administratieve zetel
of lokaliteit, alsook elk (gedeelte van een) onroerend goed of
lokaliteit dat/die bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de
beroeps- of bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van bestuur of
beheer, in de ruimste zin);
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7° agrarisch bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap van wie
de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit
landbouw en/of tuinbouw;
8° landbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw
en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt;
9° akkerbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het telen
van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen,
aardappelen, peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden en/of
aanverwante gewassen;
10° weidebouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het
exploiteren van blijvend grasland als voedselbron voor dieren
welke door het bedrijf voor gebruiks- of winstdoeleinden worden
gehouden;
11° bosbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het
aanleggen en exploiteren van bossen, met inbegrip van de
bosboomkwekerij;
12° veeteelt: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het
kweken/fokken, vetmesten en/of houden van dieren voor de
vlees-, melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het
bekomen van jongen;
13° tuinbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op groenteteelt,
fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt,
kweek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante
teelten;
14° landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: oppervlakte die een
bestemming kreeg voor landbouw en/of tuinbouw en als
zodanig door een agrarisch bedrijf wordt gebruikt of tot gebruik
wordt voorbehouden als teeltgrond, oppervlakte in serres, …;
15° serre: elke duurzame constructie die bestemd is of gebruikt
wordt voor tuinbouw of die dienstig is voor een agrarisch bedrijf
dat aan tuinbouw doet;
16° teeltgrond: grond waarvan de bodem bestemd is of gebruikt
wordt als voedingsbodem voor de producten die erop worden
geteeld in het kader van landbouw en/of tuinbouw;
17° openluchtrecreatief bedrijf: een zelfstandige of een
vennootschap met uitsluitend openluchtrecreatieve beroeps- of
bedrijfsdoeleinden, d.w.z. beroeps- of bedrijfsdoeleinden gericht
op het uitbaten van kampeerterreinen, verblijfparken en andere
accommodaties voor vakantie en recreatie in open lucht,
infrastructuur/installaties voor recreatieve sportbeoefening in
open lucht gedurende het jaar, dieren- en botanische
tuinen/parken/markten, openluchtmusea en natuur- en
wildreservaten;
18° bedrijfsmatige exploitatie: een exploitatie waarbij met een
duurzame organisatie en inzet van arbeid en kapitaal aan het
economische productieproces wordt deelgenomen, met de
bedoeling de voortgebrachte producten gestadig te verkopen
en daarmee bedrijfswinst te realiseren;
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19° decreet: het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
20° deputatie: de deputatie van de provincieraad van OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
21° gebouwde oppervlakte: oppervlakte van bouwwerken,
constructies en/of installaties die door hun aard op duurzame
en gebruikelijke wijze ter plaatse blijven staan;
22° ongebouwde oppervlakte: oppervlakte die geen gebouwde
oppervlakte is;
23° bouwlaag: een (reeks van) ruimte(n) geheel of gedeeltelijk op,
onder of boven de begane grond gelegen en waarvan de
bodem zich op een (nagenoeg) zelfde hoogte (niveau) bevindt.
Artikel 4
§1

De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 2,
1° wordt in dit besluit "Algemene Provinciebelasting - Gezinnen"
genoemd en afgekort als "APB - Gezinnen".

§2

De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 2,
2° wordt in dit besluit "Algemene Provinciebelasting - Bedrijven"
genoemd en afgekort als "APB - Bedrijven".
HOOFDSTUK II
BEPALINGEN EIGEN AAN DE APB-GEZINNEN

Artikel 5
§1

De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van
het gezin.

§2

De belasting geldt zowel voor de woning die dient als
hoofdverblijfplaats van het gezin als voor een woning die dient als
andere verblijfplaats (dan de hoofdverblijfplaats) van het gezin.

§3

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de
belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het
gehele jaar.
De hoofdverblijfplaats, de referentiepersoon en de samenstelling van
het gezin op 1 januari van het aanslagjaar worden bepaald door de
inschrijving in het bevolkingsbestand van de gemeente waar het
gezin ingeschreven is.
Het feit dat in de loop van het aanslagjaar de (hoofd)verblijfplaats, de
referentiepersoon en/of de samenstelling van het gezin wijzigt, heeft
geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
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Artikel 6
§1

Elk gezin is de belasting verschuldigd afzonderlijk per woning hoe
ook genoemd, die door het gezin wordt gebruikt of tot gebruik wordt
voorbehouden en op het grondgebied van de provincie OostVlaanderen is gelegen.

§2

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale
gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de
woning zich bevindt.

§3

Alle oppervlakten van het goed waarop de woning zich bevindt, die
door het gezin worden gebruikt of tot gebruik worden voorbehouden,
zijn belastbaar.
Oppervlakte die bestemd is voor of in aanmerking kan komen voor
gebruik door het gezin, is een onderdeel van en wordt ook
meegerekend tot de gebruikte of tot gebruik voorbehouden
oppervlakte. Om belastbaar te zijn, volstaat het dat oppervlakte
eventueel (nog) kan worden gebruikt, ook al wordt deze oppervlakte
op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief gebruikt (bv.
braakliggende gronden, woeste gronden, …).
Onder "gebruik" moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met
inbegrip van het gebruik als tuin, bos, vijver, park, grasstrook,
groenzone, sportterrein, weiland, op- en afrit, onderbenutte grond, ...
(niet-limitatieve opsomming).
Onroerende goederen die palen aan, behoren tot of gelegen zijn nabij
de door het gezin gebruikte of tot gebruik voorbehouden woning en
die een bestemming kregen voor een privé-gebruik eigen aan dit
gezin en/of hiermee een functionele band hebben, maken sowieso
voor de vaststelling van de belasting steeds integrerend deel uit van
het goed waarop de woning van dit gezin zich bevindt en worden voor
de vaststelling van de belasting uitsluitend gerekend tot de door dit
gezin gebruikte of tot gebruik voorbehouden oppervlakte.

§4

De gebouwde gedeelten van het goed die gemeenschappelijk door
meerdere gezinnen worden gebruikt of tot gebruik worden
voorbehouden, worden voor de vaststelling van de belasting
evenredig verdeeld over het aantal gezinnen dat op het goed een
woning gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Voor de ongebouwde
gedeelten van het goed die gemeenschappelijk door meerdere
gezinnen worden gebruikt of tot gebruik worden voorbehouden, wordt
het gedeelte dat per gezin in aanmerking te nemen is, vastgesteld pro
rato van de voor elk gezin belastbare gebouwde oppervlakte ten
opzichte van de totale belastbare gebouwde oppervlakte op het
gehele goed.

§5

Onroerende goederen die van elkaar zijn gescheiden door een weg,
een gracht, een waterloop, één of meerdere andere percelen, … en
die belastbaar zijn in hoofde van hetzelfde gezin, worden beschouwd
als één goed waarop een woning van dit gezin zich bevindt.
Desgevallend wordt voor de vaststelling van de belasting de som of
het geheel van de belastbare oppervlakten in aanmerking genomen.
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§6

Voor elke woning die een gezin gebruikt of tot gebruik voorbehoudt,
wordt voor de vaststelling van de belasting alle bovengrondse en/of
ondergrondse belastbare oppervlakte op een horizontaal vlak of - in
voorkomend geval - de projectie van dergelijke oppervlakte op een
horizontaal vlak, in aanmerking genomen.

§7

Een woning wordt beschouwd als gelegen in de provincie OostVlaanderen indien de hoofdingang van de woning zich in de provincie
Oost-Vlaanderen bevindt.

Artikel 7
§1

Elk gezin moet uiterlijk de laatste vrijdag van de maand juni van het
aanslagjaar aangifte doen voor:
1° een woning met een totale belastbare gebouwde en/of
ongebouwde oppervlakte groter dan 10 000 m² en die dient als
hoofdverblijfplaats van het gezin. Desgevallend moet op het
aangifteformulier de totale belastbare gebouwde en/of
ongebouwde oppervlakte worden vermeld;
2° elke woning die niet dient als hoofdverblijfplaats van het gezin, op
het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen gelegen en
door het gezin gebruikt of tot gebruik voorbehouden. Desgevallend
moet per woning een afzonderlijk aangifteformulier worden
ingediend, met vermelding van de ligging (het adres) en de totale
belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte.
Aangifte moet worden gedaan op een elektronisch aangifteformulier
dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen ter
beschikking stelt op de website van de provincie.
In afwijking van het vorige lid kan ook op papier aangifte worden
gedaan. In dat geval moet het gezin dat geen aangifteformulier op
papier ontving, ten laatste zeven werkdagen vóór het verstrijken van
de aangiftetermijn zelf een papieren aangifteformulier aanvragen bij
het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen.
Nadat de aanvraag is gebeurd, wordt aan het gezin een papieren
aangifteformulier ter beschikking gesteld.
Een correct ingevuld aangifteformulier (elektronisch of op papier) moet
binnen de in het eerste lid gestelde termijn toekomen bij het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen.

§2

Voor een woning bedoeld in § 1 is een gezin vrijgesteld van de
voorgeschreven aangifteplicht, op voorwaarde dat het gezin voor het
(de) vorige aanslagja(a)r(en) voor deze woning reeds werd
aangeslagen op basis van een tijdig ingediend aangifteformulier. In
voorkomend geval wordt het gezin belast op basis van de recentste
belastbare gegevens waarover het provinciebestuur beschikt. Het
aanslagbiljet vermeldt die gegevens.
Een gezin is niettemin verplicht voor een dergelijke woning - waarvan
sprake in het eerste lid - een aangifteformulier in te dienen binnen
dertig dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet, indien de belastbare
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oppervlakte groter is dan de oppervlakte die vermeld staat op dat
aanslagbiljet.
§3

Van zodra een op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
gelegen woning die niet diende als hoofdverblijfplaats van het gezin,
door dit gezin niet meer wordt gebruikt of tot gebruik wordt
voorbehouden, of van zodra voor een woning bedoeld in § 1 de
belastbare oppervlakte wijzigt, moet het gezin binnen de maand, uit
eigen beweging, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst
Belastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen en de nodige
bewijzen indienen.

Artikel 8
§1

De belasting wordt per woning als volgt vastgesteld:
Voor een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte
−
−
−
−
−
−
−
−

tot 10 000 m²
van meer dan 10 000 m² tot 12 500 m²
van meer dan 12 500 m² tot 15 000 m²
van meer dan 15 000 m² tot 17 500 m²
van meer dan 17 500 m² tot 20 000 m²
van meer dan 20 000 m² tot 25 000 m²
van meer dan 25 000 m² tot 30 000 m²
van meer dan 30 000 m²

35,00 EUR;
70,30 EUR;
105,20 EUR;
140,10 EUR;
175,00 EUR;
245,20 EUR;
315,20 EUR;
420,40 EUR,
vermeerderd met
35,00 EUR per
schijf van 5 000 m²
boven de 30 000
m².

§2

De belasting volgend uit de toepassing van § 1 bedraagt maximaal
1 396,50 EUR.

§3

Voor de vaststelling van de belasting wordt een gedeelte van een
schijf van 5 000 m² (boven de 30 000 m²) als een eenheid
beschouwd.
De vermindering van de belastbare oppervlakte in de loop van het
aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.

Artikel 9
§1

Voor een woning die een gezin gebruikt of tot gebruik voorbehoudt,
kan ontheffing van de belasting worden aangevraagd, indien het
gezin het bewijs levert dat de referentiepersoon van het gezin op 1
januari van het aanslagjaar geniet van:
1° hetzij het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
inzake geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
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2° hetzij het recht op maatschappelijke integratie op basis van de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie.
§2

Elke ontheffingsaanvraag op grond van § 1 moet op straffe van verval
uiterlijk op 1 november van het aanslagjaar of binnen drie maanden
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet APB-Gezinnen, toekomen bij het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen. Op het
moment dat de ontheffingsaanvraag wordt ingediend, moet bij deze
aanvraag een attest vanwege het ziekenfonds of een attest vanwege
het ocmw worden gevoegd. Dit attest moet bewijzen dat het recht op
de verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake geneeskundige
verzorging, respectievelijk het recht op maatschappelijke integratie
gold op 1 januari van het aanslagjaar. Een ontheffingsaanvraag mag
gebeuren door (een kopie van) het ontvangen aanslagbiljet samen
met een dergelijk attest terug in te dienen bij het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen.

§3

Indien op grond van § 1 ontheffing van de belasting wordt aangevraagd
zonder dat de ingediende bewijzen geldig zijn op 1 januari van het
aanslagjaar, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 115,50
EUR (bij een eerste overtreding) en 231,10 EUR (vanaf de tweede
overtreding).
Vorige overtredingen worden daarbij niet in aanmerking genomen
wanneer de laatste vier aanslagjaren geen enkele overtreding van deze
aard werd bestraft.

Artikel 10
§1

Ingeval de belasting ambtshalve wordt ingekohierd wegens gebrek
aan aangifte binnen de in artikel 7 § 1 gestelde termijn of omwille van
een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de
belasting vermeerderd met volgende belastingverhogingen:
− eerste overtreding: 20% verhoging van de ambtshalve
ingekohierde belasting;
− vanaf de tweede overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve
ingekohierde belasting.

§2

Bij de bepaling van het toe te passen percent van de
belastingverhogingen worden de vorige overtredingen inzake aangifte
in de Algemene Provinciebelasting-Gezinnen in aanmerking
genomen die werden vastgesteld voor de laatste vier aanslagjaren
die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding werd
vastgesteld.

§3

De belastingverhogingen bedragen in toepassing van § 1 minimaal
17,40 EUR.
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HOOFDSTUK III
BEPALINGEN EIGEN AAN DE APB-BEDRIJVEN
Artikel 11
§1

Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd afzonderlijk per
vestiging hoe ook genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot
gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie
Oost-Vlaanderen is gelegen.

§2

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale
gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de
vestiging zich bevindt.

§3

Alle oppervlakten van het goed waarop de vestiging zich bevindt, die
door de belastingplichtige worden gebruikt of tot gebruik worden
voorbehouden, zijn belastbaar.
Oppervlakte die bestemd is voor of in aanmerking kan komen voor
gebruik door de belastingplichtige, is een onderdeel van en wordt ook
meegerekend tot de gebruikte of tot gebruik voorbehouden
oppervlakte. Om belastbaar te zijn, volstaat het dat oppervlakte
eventueel (nog) kan worden gebruikt, ook al wordt deze oppervlakte
op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief gebruikt (bv.
braakliggende of woeste gronden, improductieve oppervlakte,
oppervlakte zonder economisch rendabel gebruik, …).
Onder "gebruik" moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met
inbegrip van het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen,
grasstrook, groenzone, vijver, sportterrein, laad-, los- of stortplaats,
opslag- of overslagruimte, bufferzone, weiland, onderbenutte grond,
... (niet-limitatieve opsomming).
Onroerende goederen die palen aan, behoren tot of gelegen zijn nabij
de door de belastingplichtige gebruikte of tot gebruik voorbehouden
vestiging en die een bestemming kregen voor een beroeps- of
bedrijfsgebruik eigen aan deze belastingplichtige en/of hiermee een
functionele band hebben, maken sowieso voor de vaststelling van de
belasting steeds integrerend deel uit van het goed waarop de
vestiging van deze belastingplichtige zich bevindt en worden voor de
vaststelling van de belasting uitsluitend gerekend tot de door deze
belastingplichtige gebruikte of tot gebruik voorbehouden oppervlakte.

§4

De gebouwde gedeelten van het goed die gemeenschappelijk door
meerdere belastingplichtigen worden gebruikt of tot gebruik worden
voorbehouden, worden voor de vaststelling van de belasting
evenredig verdeeld over het aantal belastingplichtigen dat op het
goed een vestiging gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Voor de
ongebouwde gedeelten van het goed die gemeenschappelijk door
meerdere belastingplichtigen worden gebruikt of tot gebruik worden
voorbehouden, wordt het gedeelte dat per belastingplichtige in
aanmerking te nemen is, vastgesteld pro rato van de voor elke
belastingplichtige belastbare gebouwde oppervlakte ten opzichte van
de totale belastbare gebouwde oppervlakte op het gehele goed.
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§5

Onroerende goederen die van elkaar zijn gescheiden door een weg,
een gracht, een waterloop, één of meerdere andere percelen, … en
die belastbaar zijn in hoofde van dezelfde belastingplichtige, worden
beschouwd als één goed waarop een vestiging van deze
belastingplichtige zich bevindt. Desgevallend wordt voor de
vaststelling van de belasting de som of het geheel van de belastbare
oppervlakten in aanmerking genomen.

§6

Voor elke vestiging die een belastingplichtige gebruikt of tot gebruik
voorbehoudt, wordt voor de vaststelling van de belasting alle
bovengrondse en/of ondergrondse belastbare oppervlakte op een
horizontaal vlak of - in voorkomend geval - de projectie van dergelijke
oppervlakte op een horizontaal vlak, in aanmerking genomen.

Artikel 12
Elke zelfstandige en elke vennootschap die:
−
−
−

voor het eerst of opnieuw de hoedanigheid van belastingplichtige
aanneemt of die de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en
definitief stopzet;
op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen één of
meerdere nieuwe/bijkomende vestigingen zal gebruiken of tot gebruik
voorbehouden en/of die één of meerdere vestigingen sluit;
zijn/haar naam, rechtsvorm, briefwisselings- en/of vestigingsadres(sen)
op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen wijzigt of die
voor een bepaalde vestiging een wijziging van de belastbare
oppervlakte kent,

moet binnen de maand, uit eigen beweging, het provinciebestuur van OostVlaanderen - dienst Belastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Indien de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief wordt
stopgezet en/of indien één of meerdere vestigingen worden gesloten en/of
indien de belastbare oppervlakte wijzigt, is het vereist dat de zelfstandige of
de vennootschap spontaan de nodige bewijzen hieromtrent bij de
kennisgeving voegt.
Artikel 13
§1

Elke belastingplichtige moet uiterlijk de laatste vrijdag van de maand
maart van het aanslagjaar per vestiging afzonderlijk aangifte doen op
een aangifteformulier dat het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dienst Belastingen ter beschikking stelt.
Een correct ingevuld aangifteformulier moet binnen de in het eerste
lid gestelde termijn toekomen bij het provinciebestuur van OostVlaanderen - dienst Belastingen.

§2
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Een belastingplichtige is voor een vestiging vrijgesteld om een
aangifteformulier in te dienen, op voorwaarde dat hem/haar voor deze
vestiging een formulier met de benaming ‘voorstel van aangifte’ ter
beschikking werd gesteld door het provinciebestuur van OostVlaanderen - dienst Belastingen.
Indien dit voorstel van aangifte geen onjuiste of onvolledige gegevens

Provincieraad van 27 februari 2019

NOTULEN

bevat en alle gegevens stroken met de belastbare toestand op 1
januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het voorstel
van aangifte niet indienen bij het provinciebestuur van OostVlaanderen - dienst Belastingen. In dat geval wordt de belasting
nadien gevestigd op basis van de gegevens vermeld op het voorstel
van aangifte.
Indien het voorstel van aangifte echter wel onjuiste of onvolledige
gegevens bevat of indien niet alle gegevens overeenstemmen met de
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de
belastingplichtige uiterlijk de laatste vrijdag van de maand maart van
het aanslagjaar het voorstel van aangifte indienen bij het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - dienst Belastingen, met
daarop een duidelijke vermelding van alle verbeteringen of
vervolledigingen. In dat geval wordt de belasting nadien gevestigd op
basis van de verbeterde of vervolledigde gegevens vermeld op het
voorstel van aangifte. Het is de belastingplichtige die dient te
bewijzen dat hij/zij het verbeterde of vervolledigde voorstel van
aangifte tijdig indiende.
§3

Een voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of
vervolledigd binnen de § 2, laatste lid, voorgeschreven termijn, heeft
dezelfde waarde als een tijdige aangifte.
Indien de belastingplichtige de in § 2, laatste lid, voorziene
verplichting niet tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige
gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het
voorstel van aangifte, wordt het voorstel van aangifte gelijkgesteld
met een gebrek aan aangifte binnen de in § 1 gestelde termijn en/of
met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 18 van
toepassing.

§4

Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen
aangifteformulier, noch een voorstel van aangifte heeft ontvangen
vanwege het provinciebestuur, moet de belastingplichtige ten laatste
zeven werkdagen vóór het verstrijken van de aangiftetermijn zelf het
vereiste formulier aanvragen bij het provinciebestuur van OostVlaanderen - dienst Belastingen.

§5

Een aangifteformulier/voorstel van aangifte kan eveneens langs
elektronische weg worden ingediend binnen de in § 1, eerste lid, en §
2, laatste lid, vermelde termijn.

Artikel 14
§1

De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld:
A. voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische
bedrijven) met een totale belastbare gebouwde en/of
ongebouwde oppervlakte
a) tot 0,5 ha:
0,035 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,017 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
met een minimum van 132,60 EUR
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b) van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:
0,141 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,069 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
c) van meer dan 1 ha tot 10 ha:
0,278 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,141 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
d) van meer dan 10 ha:
0,418 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,210 EUR/m² ongebouwde oppervlakte.
Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone
taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde
oppervlakte belast tegen 0,017 EUR/m², met dien verstande dat
steeds de minimumbelasting van 132,60 EUR verschuldigd is.
Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van
hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor
landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone
taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde
oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor
agrarische bedrijven.
B. voor agrarische bedrijven:
−

forfaitair: 132,60 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5
ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m²
tuinbouwoppervlakte in serres;

−

meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha
tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3 000 m²
tuinbouwoppervlakte in serres: 132,60 EUR, vermeerderd
met:
10,46 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha
boven de 20 ha landbouwoppervlakte;
• 31,33 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha
boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht;
• 0,063 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m²
boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

•

§2

In afwijking van § 1 wordt voor de belastingplichtigen die op 1 januari
van het aanslagjaar een rust- en/of overlevingspensioen ontvangen,
de belasting per vestiging vastgesteld op 35,00 EUR.

§3

De belasting volgend uit de toepassing van § 1 bedraagt maximaal
969 220,80 EUR.

§4

Voor landbouwoppervlakte en tuinbouwoppervlakte in open lucht
wordt een fractie van één hectare als een eenheid beschouwd.

§5

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun
bedrijvigheid ook effectief gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten
voor openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden gebruiken,
worden - naast de in § 1 bedoelde taxatie voor de overige niet als
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openluchtrecreatief bedrijf belastbare oppervlakten - voor bedoeld
areaal belast tegen het tarief voor openluchtrecreatieve bedrijven.
Artikel 15
§1

Elkeen die de hoedanigheid heeft van zelfstandige of vennootschap
op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, heeft er
minstens één belastbare vestiging - zoals bedoeld in artikel 3 - en
behoort als zodanig tot de belastingplichtigen.

§2

Een zelfstandige of een vennootschap van wie de beroeps- of
bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant karakter hebben, heeft
een belastbare vestiging op het adres van zijn/haar in de provincie
Oost-Vlaanderen gelegen verblijfplaats (waar in het kader van de
beroeps- of bedrijfsdoeleinden de opslag van goederen of materiaal,
de voorbereiding, de planning, de organisatie, de administratieve
ondersteuning of het beheer in de ruimste zin gebeurt of kan
plaatsvinden) of maatschappelijke zetel.

Artikel 16
§1

Natuurlijke personen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen
staan ingeschreven met de hoedanigheid van 'onderneming
onderworpen aan btw', 'handelsonderneming', 'niethandelsonderneming naar privaat recht', 'ambachtsman' en/of
‘inschrijvingsplichtige onderneming’ worden meegerekend tot de
zelfstandigen bedoeld in artikel 3.
Zowel rechtspersonen die vallen onder het toepassingsgebied van de
vennootschapsbelasting als rechtspersonen die een winstoogmerk
hebben, maar niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting,
worden meegerekend tot de vennootschappen bedoeld in artikel 3.

§2

Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, worden meegerekend tot de
vestigingen bedoeld in artikel 3.

§3

Bedrijven die sinds ten hoogste 12 maanden voor het eerst in de
Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven, zijn vrijgesteld
van de belasting. Deze termijn van 12 maanden vangt aan op de
eerste dag volgend op die eerste inschrijving.
Wanneer de oprichting van een bedrijf kadert in de voortzetting onder
een gewijzigde ondernemingsvorm van een ander bedrijf of
voortvloeit uit een inbreng door, een (verrichting gelijkgesteld met
een) fusie met of een (verrichting gelijkgesteld met een) splitsing van
een ander bedrijf, vangt - in afwijking van het eerste lid - de termijn
van 12 maanden aan op de eerste dag volgend op de eerste
inschrijving door dat ander bedrijf.

Artikel 17
§1

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de
belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het
gehele jaar.
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Het feit dat in de loop van het aanslagjaar een natuurlijke persoon
zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap
ophoudt te bestaan, de werkzaamheden met een geringe frequentie
worden uitgevoerd, de belastbare oppervlakte vermindert en/of een
belastbare vestiging wordt gesloten, heeft geen invloed op de
belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
§2

Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar
hoedanigheid van zelfstandige uiterlijk op 1 januari van het
aanslagjaar volledig en definitief beëindigde of indien bewezen wordt
dat een vennootschap uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar
volledig en definitief ophield te bestaan, gaat de hoedanigheid van
belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke onderbreking van de
werkzaamheden of bij een inactiviteit of zolang de vereffening van
een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van
belastingplichtige bestaan.

Artikel 18
§1

Ingeval de belasting ambtshalve wordt ingekohierd wegens gebrek
aan aangifte binnen de in artikel 13 § 1 gestelde termijn of omwille
van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de
belasting vermeerderd met volgende belastingverhogingen:
− eerste overtreding: 20% verhoging van de ambtshalve
ingekohierde belasting;
− vanaf de tweede overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve
ingekohierde belasting.

§2

Bij de bepaling van het toe te passen percent van de
belastingverhogingen worden de vorige overtredingen inzake aangifte
in de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven in aanmerking genomen
die werden vastgesteld voor de laatste vier aanslagjaren die het
aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding werd
vastgesteld.

§3

De belastingverhogingen bedragen in toepassing van § 1 minimaal
17,40 EUR.
HOOFDSTUK IV
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 19
§1

Een fractie van één m² wordt als een eenheid beschouwd.

§2

Indien een belastingplichtige in een bouwwerk op meerdere
bouwlagen oppervlakte gebruikt of tot gebruik voorbehoudt, moet die
gebouwde oppervlakte op alle bouwlagen worden samengeteld voor
de vaststelling van zijn/haar belastbare gebouwde oppervlakte in dat
bouwwerk. Belastbare oppervlakte die zich tussen twee bouwlagen
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bevindt, wordt geacht te behoren tot de bovenste van die twee
bouwlagen.
§3

Indien op hetzelfde goed zowel de woning van een gezin als de
vestiging van een zelfstandige of een vennootschap is gelegen,
worden de gebouwde en/of ongebouwde gedeelten van het goed
waarvan kan worden aangetoond en ondubbelzinnig vaststaat dat ze
door hun aard uitsluitend een functie inzake beroeps- of
bedrijfsgebruik vervullen voor de zelfstandige of de vennootschap,
voor de vaststelling van de belasting niet gerekend tot de belastbare
oppervlakte die in aanmerking te nemen is voor het gezin.

§4

Indien op hetzelfde goed zowel de woning van een gezin als de
vestiging van een zelfstandige of een vennootschap is gelegen,
worden de gebouwde en/of ongebouwde gedeelten van het goed
waarvan kan worden aangetoond en ondubbelzinnig vaststaat dat ze
door hun aard uitsluitend een functie inzake privé-gebruik vervullen
voor het gezin, voor de vaststelling van de belasting niet gerekend tot
de belastbare oppervlakte die in aanmerking te nemen is voor de
zelfstandige of de vennootschap.

§5

Indien op hetzelfde goed zowel de woning van een gezin als de
vestiging van een zelfstandige of een vennootschap is gelegen,
worden de gebouwde gedeelten van het goed waarvan kan worden
aangetoond en ondubbelzinnig vaststaat dat ze door hun aard zowel
een functie inzake privé-gebruik vervullen voor het gezin als een
functie inzake beroeps- of bedrijfsgebruik vervullen voor de
zelfstandige of de vennootschap, voor de vaststelling van de
belasting evenredig verdeeld over de belastbare gebouwde
oppervlakte die in aanmerking te nemen is voor het gezin,
respectievelijk voor de zelfstandige of de vennootschap. Voor de
ongebouwde gedeelten van het goed waarvan kan worden
aangetoond en ondubbelzinnig vaststaat dat ze door hun aard zowel
een functie inzake privé-gebruik vervullen voor het gezin als een
functie inzake beroeps- of bedrijfsgebruik vervullen voor de
zelfstandige of de vennootschap, wordt desgevallend het gedeelte
dat enerzijds voor het gezin en anderzijds voor de zelfstandige of de
vennootschap in aanmerking te nemen is, vastgesteld pro rato van de
voor het gezin, respectievelijk voor de zelfstandige of de
vennootschap belastbare gebouwde oppervlakte ten opzichte van de
totale belastbare gebouwde oppervlakte op het gehele goed.

§6

Indien op een goed oppervlakte wordt benut of kan worden
aangewend door één of meerdere personen, verenigingen,
inrichtingen, instellingen of andere lichamen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid) en er op grond van ruimtelijke en/of
economische feiten of ontwikkelingen blijkt dat diezelfde oppervlakte
door haar aard tot (toekomstig) gebruik van een aldaar verblijvend
gezin of aldaar gevestigd bedrijf voorbehouden is of blijft, wordt die
oppervlakte integraal en uitsluitend gerekend tot de belastbare
oppervlakte van dat bewuste gezin, respectievelijk dat bewuste
bedrijf.

Artikel 20
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§1

Een bezwaar moet schriftelijk bij de deputatie worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. De termijn om op straffe van verval
een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

§2

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het
bezwaarschrift, wordt de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
uitgenodigd op een hoorzitting.

Artikel 21
§1

De belasting wordt gevestigd bij wijze van kohieren. Een aanslag
moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
In afwijking van het eerste lid moet ingeval een terechte
ontheffingsaanvraag wordt ingediend conform artikel 9, de aanslag
die het voorwerp uitmaakt van die ontheffingsaanvraag, niet worden
betaald.

§2

Betalingen inzake de APB-Gezinnen en de APB-Bedrijven moeten
gebeuren door storting of overschrijving op de respectieve
bankrekeningen die de Provincie Oost-Vlaanderen daarvoor heeft
voorzien.
Wanneer in het kader van de invordering van een aanslag er ook
kosten ten laste zijn van de belastingschuldige, worden de ontvangen
betalingen eerst op die kosten aangerekend.
Bij elke betaling moet als mededeling steeds en uitsluitend de
voorgedrukte gestructureerde mededeling worden gebruikt (en dus
geen vrije mededeling), aangezien enkel op die manier een betaling
automatisch kan worden verwerkt. De gestructureerde mededeling
staat vermeld op het door het provinciebestuur ter beschikking
gestelde stortings- of overschrijvingsformulier (structuur van de
mededeling: uitsluitend +++drie cijfers/vier cijfers/vijf cijfers+++,
zonder toevoeging in de mededelingszone van één of meerdere
andere tekens, letters, symbolen, woorden, …).
Wanneer door een opzettelijke daad of door niet te goeder trouw te
handelen, dergelijke automatische verwerking van een betaling wordt
verhinderd en/of een fractie van het verschuldigde bedrag te weinig
wordt betaald, wordt dit beschouwd als een door de
belastingschuldige begane overtreding waarvoor een administratieve
geldboete van 10,80 EUR per betaling geldt.

§3

In afwijking van § 2, eerste lid, wordt een aanslag waarvoor een
gerechtsdeurwaarder optreedt in het kader van de gedwongen
invordering, betaald in handen van die gerechtsdeurwaarder.

§4

Inlichtingen omtrent de belasting kunnen worden bekomen bij de
dienst Belastingen van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein
2, 9000 Gent.
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§5

De aangifteformulieren/voorstellen van aangifte worden door de dienst
Belastingen van het provinciebestuur opgesteld en moeten bij deze
dienst worden ingediend. Het behoort aan de belastingplichtige om te
bewijzen dat een dergelijk document (tijdig) werd ingediend.
Belastingplichtigen moeten de op hen van toepassing zijnde
gegevens vermelden in de daartoe voorziene
rubrieken/vakken/ruimtes van het aangifteformulier/voorstel van
aangifte. Op (een bijlage bij) de aangifteformulieren/voorstellen van
aangifte worden er eventueel richtlijnen geformuleerd omtrent de wijze
waarop die gegevens daar moeten worden vermeld door de
belastingplichtigen.
Wanneer een aangifteformulier/voorstel van aangifte langs
elektronische weg aangifte wordt ingediend, moet gebruik worden
gemaakt van de applicatie die daartoe beschikbaar is op de website
van het provinciebestuur. Het elektronisch invullen en overzenden
moet gebeuren overeenkomstig de daar voorkomende aanduidingen.
Een aangifteformulier/voorstel van aangifte dat langs elektronische
weg wordt ingediend, heeft dezelfde waarde als een
aangifteformulier/voorstel van aangifte dat op papier wordt ingediend.
De door de belastingplichtigen ingediende
aangifteformulieren/voorstellen van aangifte, alsook andere
documenten en stukken, die door het provinciebestuur fotografisch,
optisch, elektronisch of volgens een andere informatica- of
telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of
weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager,
hebben bewijskracht voor de toepassing van de belasting.
Aangifteformulieren/voorstellen van aangifte, alsook andere
documenten en stukken, kunnen eveneens worden ingevuld en/of
ingediend door een persoon die daartoe gemachtigd is door de
belastingplichtige.
Het behoort aan de belastingplichtige om te bewijzen dat een
ontheffingsaanvraag (bedoeld in artikel 9) en een kennisgeving
(bedoeld in de artikelen 7 § 3 en 12) (tijdig) gebeurde. De toezending
van een dergelijke ontheffingsaanvraag/kennisgeving kan ook
gebeuren per e-mail.

Artikel 22
Overtredingen van de bepalingen in artikel 6 van het decreet en
overtredingen van de op de provinciebelastingen toepasbare bepalingen in
titel VII, hoofdstuk 3 van het wetboek van de inkomstenbelastingen (zie
artikel 11 van het decreet), zijn vatbaar voor een administratieve geldboete
van 115,50 EUR (bij een eerste overtreding) en 231,10 EUR (vanaf de
tweede overtreding).
Vorige overtredingen worden daarbij niet in aanmerking genomen wanneer
de laatste vier aanslagjaren geen enkele overtreding van dezelfde aard werd
bestraft.
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HOOFDSTUK V
SLOTBEPALING
Artikel 23
Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.”
PUNT 25.
OFP PENSIOENFONDS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN –
VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 8 VERTEGENWOORDIGERS W.O. 2 GEDEPUTEERDEN IN DE
ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN 6 VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR
- AANDUIDING VAN DE VOORZITTER – GEDEPUTEERDE EN ZIJN
PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING
- VOORDRACHT VAN DE VOORZITTER – GEDEPUTEERDE EN ZIJN
PLAATSVERVANGER IN DE RAAD VAN BESTUUR

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900693 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 8 vertegenwoordigers w.o. 2 gedeputeerden in de
Algemene Vergadering
Voordrachten:
1. Riet Gillis (gedeputeerde)
2. Kurt Moens (gedeputeerde)
3. Eric Scheire
4. Filip Van Laecke
5. Elisabet Dooms
6. Hilde Bruggeman
7. Christian Bauwens
8. Peter Hertog
- voordracht van 6 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
Voordrachten:
1. Eric Scheire
2. Filip Van Laecke
3. Elisabet Dooms
4. Hilde Bruggeman
5. Christian Bauwens
6. Peter Hertog
- aanduiding van de voorzitter-gedeputeerde en zijn plaatsvervanger in de
Algemene Vergadering
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Voordrachten:
1. Voorzitter-gedeputeerde: Riet Gillis
2. Plaatsvervanger: Hans Mestdagh
- voordracht van de voorzitter-gedeputeerde en zijn plaatsvervanger in de
Raad van Bestuur
1. Voorzitter-gedeputeerde: Kurt Moens
2. Plaatsvervanger: Eric Scheire
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen.
De statuten van het OFP Pensioenfonds van de Provincie OostVlaanderen, in het bijzonder artikels 7,11, 17, 21 en 23.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
2. Motivering
Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober laatstleden dient
de vertegenwoordiging van de Provincie Oost-Vlaanderen in de Algemene
vergadering resp Raad van Bestuur van het OFP geactualiseerd te worden.
De aanduiding van de vertegenwoordigers in en de voorzitter van de
Algemene vergadering en de raad van Bestuur dient in overeenstemming
te zijn met de bepalingen van de artikelen 7,11, 17, 21 en 23 van de
statuten.
Conform de statuten wordt de Provincie vertegenwoordigd door acht
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.
De algemene vergadering en de raad van bestuur worden voorgezeten
door een gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen; beide functies
kunnen niet door éénzelfde gedeputeerde uitgevoerd worden.
3. Besluit
Artikel 1. Voor de algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds van
de Provincie Oost-Vlaanderen worden volgende vertegenwoordigers
aangeduid namens de Provincie:
1. Riet Gillis (gedeputeerde)
2. Kurt Moens (gedeputeerde)
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3. Eric Scheire
4. Filip Van Laecke
5. Elisabet Dooms
6. Hilde Bruggeman
7. Christian Bauwens
8. Peter Hertog
Artikel 2. Voor de raad van bestuur van het OFP Pensioenfonds van de
Provincie Oost-Vlaanderen worden volgende vertegenwoordigers
voorgedragen namens de Provincie:
1. Eric Scheire
2. Filip Van Laecke
3. Elisabet Dooms
4. Hilde Bruggeman
5. Christian Bauwens
6. Peter Hertog
Artikel 3. Volgende mandatarissen worden aangeduid als voorzitter van de
algemene vergadering en diens vervanger:
1. Voorzitter-gedeputeerde: Riet Gillis
2. Plaatsvervanger: Hans Mestdagh
Artikel 4. Volgende mandatarissen worden voorgedragen als voorzitter van
de raad van bestuur en diens vervanger:
1. Voorzitter-gedeputeerde: Kurt Moens
2. Plaatsvervanger: Eric Scheire
PUNT 26.
HOGESCHOOL GENT – VERTEGENWOORDIGING
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- AANDUIDING VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS IN DE BESTUURLIJKE GELEDING
VAN HET INRICHTINGSORGAAN

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens
Verslag nummer 1900663 van 14 februari 2019
Tussenkomst : Kenneth Taylor
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de bestuurlijke geleding van het
inrichtingsorgaan
Voordrachten:
1. Kurt Moens
2. Filip Van Laecke
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Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
21
13
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Artikelen 42 en 188 van het provinciedecreet.
Het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de
bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke
hogescholen.
Het provincieraadsbesluit van 13 juni 2001 waarbij de fusie van de
Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen met de Vlaamse
Autonome Hogeschool Gent werd goedgekeurd.
Het Organiek reglement van de Hogeschool Gent.
Het verslag van de deputatie van 5 februari 2019.
2. Motivering
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft recht op twee vertegenwoordigers in
de bestuurlijke geleding van het inrichtingsorgaan van de Hogeschool
Gent.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de Provincieraad moet deze
vertegenwoordiging vernieuwd worden.
3. Besluit
Enig artikel.
De hiernavolgende personen:
- Kurt Moens
- Filip Van Laecke
worden met ingang van heden aangeduid als vertegenwoordigers van de
Provincie Oost-Vlaanderen in de bestuurlijke geleding van het
inrichtingsorgaan van de Hogeschool Gent.
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PUNT 27.
PATRIMONIUM PROVINCIE EN PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN – LOGISTIEK
LEVERING VAN AARDGAS GEDURENDE 3 JAAR
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN
OPENBARE PROCEDURE MET EUROPESE BEKENDMAKING

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1900646 van 14 februari 2019
Tussenkomsten : geen
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

34
34
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 43, § 2, 11°;
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.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en wijzigingen.
Besluit van de deputatie van 9 juni 2016 waarbij de opdracht voor het leveren
van aardgas aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium en
de paraprovinciale instellingen werd toegewezen aan de bvba Elindus uit SintEloois-Winkel (contractduur 3 jaar : van 1 januari 2017 tot en met 31 december
2019).
2. Motivering
Sinds 2004 koopt dienst Patrimonium energie (elektriciteit en aardgas) aan
op de vrijgekomen markt. Het momenteel lopende driejarig
leveringscontract voor aardgas voor de verwarming van de provinciale
gebouwen met Elindus nv uit Kortrijk, loopt af eind 2019.
Voor een nieuw levercontract aardgas, vanaf 1 januari 2020, is door dienst
patrimonium een nieuw bestek opgesteld, ter aanbesteding.
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KRACHTLIJNEN BESTEK
•

Levering van aardgas aan afnamepunten behorende tot het
provinciaal patrimonium en paraprovinciale instellingen.

•

Openbare procedure, met minimale vereisten wat betreft
dienstverlening, en met inperking van de onzekerheden voor de
leverancier.

•

Contractduur: 3 jaar, van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2022.

•

Een klassieke prijsherziening is niet mogelijk, maar de prijzen
worden bepaald op basis van de Endex -beursnoteringen. Bij
toewijzing van gehele of gedeeltelijke leveringsvolumes wordt de
inschrijvingsprijs (rekenkundige formule en rekenmodel) bijgestuurd
op basis van de beursnoteringen op dat moment.

•

Het provinciebestuur kan na betekening van het contract, voor of na
de start van de levering, kiezen voor vaste prijzen, en dit voor
verschillende periodes (jaar, kwartaal, maand) en gespreid over de
duur van het contract. Dit gebeurt door één of meerdere klicks voor
bepaalde periodes van naar keuze maand, kwartaal of jaar, zoals
beschikbaar op de Endex-beurs voor TTF. Bij vastklikken wordt
100% van het volume vast geklikt voor de opgegeven periode
tijdens looptijd van het contract. De zuivere energieprijs is een
variabele prijs buiten de na klick vastgelegde periodes met prijzen
op basis van de Endex-beursnoteringen voor TTF101.

•

De doorrekening van de transportkosten zijn opgenomen in de
zuivere energieprijs.

•

De inschrijver geeft op basis van een bij het bestek gevoegd
rekenmodel prijs voor de zuivere energieprijs zoals hij die kan
aanleveren inclusief zijn administratieve kosten, verrekent daarbij
de transportkosten èn de mogelijke kosten voor de diverse klickmomenten. De overige en wettelijk opgelegde taksen, lasten,
heffingen en de btw wordt transparant doorgerekend bij de
facturatie.

•

Boetes zijn voorzien voor niet-levering, als de oorzaak van de nietlevering bij de leverancier ligt en bij het éénzijdig opzeggen van het
contract door de leverancier.

AANKOOPSTRATEGIE EN PRIJSVERGELIJKING
•

Het bestek werd bijgestuurd op basis van marktverkenningen, op
basis van gesprekken die gevoerd werden met de diverse
marktspelers, op basis van opmerkingen van leveranciers op de
vorige aanbestedingen en op basis van een eigen doorlichting van
de huidige toestand van de elektriciteitsmarkt.
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•

Mogelijkheden om samen te werken met andere besturen, Eandis
of het VEB zijn eerder onderzocht, en niet opportuun gebleken.
Dienst Patrimonium heeft zelf voldoende know-how in huis.
Bijkomende overhead-kosten door de eventuele dienstverlener
worden zo vermeden. Het levervolume van deze tender is vrij
interessant, zijnde voldoende groot om ook van de grote
leveranciers gunstige prijzen te bedingen, en anderzijds voldoende
klein om ook de kleinere leveranciers aan bod te komen en dus de
concurrentie te verhogen.

•

Regelmatig zijn informele benchmarks gehouden met vergelijkbare
besturen, waaruit bleek dat het Provinciebestuur -op uitzonderlijke
periodes na- steeds gunstige tarieven wist te bedingen, door de
gevoerde aankoopstrategie. Een aankoopstrategie of bestekvorm
die door de jaren steeds meegeëvolueerd is met deze snel
veranderende markt.

VOOROPGESTELDE WIJZE VAN GUNNEN
•

Gunningswijze: openbare procedure met Europese publicatie

•

Selectiecriteria:

•

o

Wettelijke uitsluitingsgronden

o

Leveringsvergunning aardgas toegekend door de VREG, en
geldig op datum van aanbesteding

Gunningcriterium: kostprijs

RAMING / FINANCIERING
Het jaarlijks af te nemen levervolume aardgas bedraagt zo’n 32 GWh (32
miljoen KiloWattuur), uiteraard afhankelijk van het verbruik, de
gebouwbezetting, de klimatologische omstandigheden, èn de inspanningen
en investeringen om energieverbruik te beperken.
De raming voor dit levercontract is uiteraard afhankelijk van de prijsevolutie
op de energiemarkt, en van de mogelijke aanpassingen van opgelegde
heffingen en taksen.
De raming voor het nieuwe levercontract aardgas, zijnde de zuivere
energiekost, vermeerderd met de kosten van de quotumverplichting voor
groenestroomcertificaten (GSC) en certificaten warmtekrachtkoppeling
(WKC), en vermeerderd met de mogelijke klick-kosten, bedraagt 676.707,EUR per jaar.
Alle taksen, heffingen en btw inbegrepen houdt dit een financiële kost in
van zo’n 1.600.000,- EUR per jaar.
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De totale kost voor de belevering van energie, zijnde groene elektriciteit en
aardgas, gedurende een periode van 3 jaar, bedraagt dan zo’n
12.600.000,- EUR.
De kosten worden gedragen binnen de werkingskosten op de respectieve
artikelen van de diverse sites.
3. Besluit
Artikel 1
De voorwaarden voor de opdracht om gedurende 3 jaar (van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2022) aardgas te leveren aan afnamepunten behorende tot
het provinciaal patrimonium en de paraprovinciale instellingen, voor het totaal
geraamde bedrag van 4.800.000,00 EUR voor de contractperiode van 3 jaar,
inclusief btw en inclusief taksen, lasten en heffingen, worden vastgelegd zoals
bepaald in bijgaand ontwerp.
Artikel 2
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure met Europese
publicatie.
Artikel 3
De uitgaven zullen ten laste worden gelegd van de desbetreffende artikels van
het budget van de diverse sites.
BART BLOMMAERT VERZOEKT OM ZIJN VRAAG ONDER PUNT 38 GEZAMENLIJK
MET PUNT 28 TE BEHANDELEN. OP VOORSTEL VAN DE VOORZITTER STEMT DE
RAAD DAARMEE IN.
PUNT 28.
PATRIMONIUM PROVINCIE EN PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN – LOGISTIEK
LEVERING VAN GROENE ELEKTRICITEIT GEDURENDE 3 JAAR
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN
OPENBARE PROCEDURE MET EUROPESE BEKENDMAKING

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1900638 van 14 februari 2019
PUNT 38.
VRAAG VAN BART BLOMMAERT
BEPALING BESTEK “DE AANKOOP VAN ELEKTRICITEIT MET OOST-VLAAMSE
GARANTIES VAN OORSPRONG VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE”,
PROTECTIONISTISCH STRIJDIG BELEID?
Bart Blommaert licht zijn vraag toe.
Tussenkomst over de vraag: Kenneth Taylor
Gedeputeerde Gillis beantwoordt de vraag.
Tussenkomsten over het punt: Bart Blommaert, Olaf Evrard, Stefaan Van
Gucht.
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Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
34
1

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 43, § 2, 11°;
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.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en wijzigingen.
Besluit van de deputatie van 26 mei 2016 waarbij de opdracht voor het leveren
van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal
patrimonium, paraprovinciale instellingen en pompgemalen van de
polderbesturen werd toegewezen aan nv Belgian Eco Energy uit Mechelen
(contractduur 3 jaar : van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019).
2. Motivering
Sinds 2004 koopt dienst Patrimonium energie (elektriciteit en aardgas) aan
op de vrijgekomen markt. Sinds 2005 bestaat die aankoop ondermeer uit
100% groene Elektriciteit. Het momenteel lopende driejarig
leveringscontract voor groene elektriciteit met Belgian Eco Energy nv uit
Mechelen, loopt af eind 2019.
Voor een nieuw levercontract 100% groene elektriciteit, vanaf 1 januari
2020, is door dienst patrimonium een nieuw bestek opgesteld, ter
aanbesteding.
KRACHTLIJNEN BESTEK
•
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Er wordt nog steeds gekozen voor de levering van 100% groene
elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal
patrimonium, paraprovinciale instellingen en pompgemalen van de
polderbesturen.
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De keuze voor 100% groene elektriciteit geeft vorm aan onze
voorbeeldfunctie, zoals die opgenomen is in het Provinciaal
Klimaatactieplan. In het goedgekeurde klimaatactieplan is in Actie
TRA 2.4: Verduurzamen van het aankoopbeleid de aankoop van
groene stroom opgenomen. Onder diezelfde actie is de aankoop
van elektriciteit met Oost-Vlaamse garanties van oorsprong voor
hernieuwbare energie opgenomen.
De leverancier dient dus op verklaring van eer garanties van
oorsprong voor elektriciteit geproduceerd in Oost-Vlaanderen voor
te leggen. Het aantal garanties van oorsprong is dan
overeenkomstig de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. De VREG
onderzoekt en garandeert dat de geleverde elektriciteit
daadwerkelijk 100% groen is conform de Belgische regelgeving
daarvan, en afkomstig uit Vlaanderen.
Bovendien is de aankoop van 100% groene elektriciteit een nodige
stap op weg naar een klimaatneutrale werking van het
provinciebestuur, zoals opgenomen in het goedgekeurde
EnergieTraject2050.
•

Openbare procedure, met minimale vereisten wat betreft
dienstverlening, en met inperking van de onzekerheden voor de
leverancier.

•

Contractduur: 3 jaar, van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2022,
voor jaarlijks zo’n 15 GWh/jaar.

•

Een klassieke prijsherziening is niet mogelijk, maar de prijzen
worden bepaald op basis van de Endex- en Belpexbeursnoteringen. Bij toewijzing van gehele of gedeeltelijke
leveringsvolumes wordt de inschrijvingsprijs (rekenkundige formule
en rekenmodel) bijgestuurd op basis van de beursnoteringen op dat
moment.

•

Het provinciebestuur kan na betekening van het contract, voor of na
de start van de levering, kiezen voor vaste prijzen, en dit voor
verschillende periodes (jaar, kwartaal, maand) en gespreid over de
duur van het contract. Dit gebeurt door één of meerdere klicks voor
bepaalde periodes van naar keuze maand, kwartaal of jaar, zoals
beschikbaar op de Endex-beurs. Bij vastklikken wordt 100% van het
volume vast geklikt voor de opgegeven periode tijdens looptijd van
het contract. De zuivere energieprijs is een variabele prijs buiten
de na klick vastgelegde periodes met vaste prijzen op basis van de
Belpex-beursnoteringen voor day-ahead.

•

De doorrekening van de kosten van de quotumverplichting voor
groenestroomcertificaten (GSC) en certificaten
warmtekrachtkoppeling (WKC) zijn niet opgenomen in de zuivere
energieprijs.
Deze worden berekend op basis van de formules en parameters
opgenomen in het energiedecreet. Hierop kan door de leveranciers
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een kortingspercentage toegepast worden, dit kortingspercentage
wordt mee in rekening gebracht voor het vergelijken van de
verschillende offertes.
•

De inschrijver geeft op basis van een bij het bestek gevoegd
rekenmodel prijs voor de zuivere energieprijs zoals hij die kan
aanleveren inclusief zijn administratieve kosten, verrekent daarbij
de GSC en WKC, én de mogelijke kosten voor de diverse klickmomenten. De overige en wettelijk opgelegde taksen, lasten,
heffingen en de btw wordt transparant doorgerekend bij de
facturatie.

•

Boetes zijn voorzien voor niet-levering, als de oorzaak van de nietlevering bij de leverancier ligt en bij het eenzijdig opzeggen van het
contract door de leverancier,

AANKOOPSTRATEGIE EN PRIJSVERGELIJKING
•

Het bestek werd bijgestuurd op basis van marktverkenningen, op
basis van gesprekken die gevoerd werden met de diverse
marktspelers, op basis van opmerkingen van leveranciers op de
vorige aanbestedingen en op basis van een eigen doorlichting van
de huidige toestand van de elektriciteitsmarkt.

•

Mogelijkheden om samen te werken met andere besturen, Eandis
of het VEB zijn eerder onderzocht, en niet opportuun gebleken.
Dienst Patrimonium heeft zelf voldoende know-how in huis.
Bijkomende overhead-kosten door de eventuele dienstverlener
worden zo vermeden. Het levervolume van deze tender is vrij
interessant, zijnde voldoende groot om ook van de grote
leveranciers gunstige prijzen te bedingen, en anderzijds voldoende
klein om ook de kleinere leveranciers aan bod te komen en dus de
concurrentie te verhogen.

•

Regelmatig zijn informele benchmarks gehouden met vergelijkbare
besturen, waaruit bleek dat het Provinciebestuur -op uitzonderlijke
periodes na- steeds gunstige tarieven wist te bedingen, door de
gevoerde aankoopstrategie. Een aankoopstrategie of bestekvorm
die door de jaren steeds meegeëvolueerd is met deze snel
veranderende markt.

VOOROPGESTELDE WIJZE VAN GUNNEN
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•

Gunningswijze: openbare procedure met Europese publicatie

•

Selectiecriteria:
o

Wettelijke uitsluitingsgronden ;

o

Leveringsvergunning elektriciteit toegekend door de VREG,
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en geldig op datum van aanbesteding ;
o
•

Voldoen aan de geldende quotumverplichting inzake
groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten.

Gunningcriterium: kostprijs

RAMING / FINANCIERING
Het jaarlijks af te nemen levervolume groene elektriciteit bedraagt zo’n
15GWh (15 miljoen KiloWattuur), uiteraard afhankelijk van het verbruik, de
gebouwbezetting, de klimatologische omstandigheden, èn de inspanningen
en investeringen om energieverbruik te beperken.
De raming voor dit levercontract is uiteraard afhankelijk van de prijsevolutie
op de energiemarkt, en van de mogelijke aanpassingen van opgelegde
heffingen en taksen.
De raming voor het nieuwe levercontract 100% groene elektriciteit, zijnde
de zuivere energiekost, vermeerderd met de kosten van de
quotumverplichting voor groenestroomcertificaten (GSC) en certificaten
warmtekrachtkoppeling (WKC), en vermeerderd met de mogelijke klickkosten, bedraagt 964.443,- EUR per jaar.
Alle taksen, heffingen en btw inbegrepen houdt dit een financiële kost in
van zo’n 2.600.000,- EUR per jaar.
De totale kost voor de belevering van energie, zijnde groene elektriciteit en
aardgas, gedurende een periode van 3 jaar, bedraagt dan zo’n
12.600.000,- EUR.
De kosten worden gedragen binnen de werkingskosten op de respectieve
artikelen van de diverse sites.

3. Besluit
Artikel 1
De voorwaarden voor de opdracht om gedurende 3 jaar (van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2022) 100% groene elektriciteit te leveren aan
afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale
instellingen en pompgemalen van de polderbesturen, voor het totaal geraamde
bedrag van 7.800.000,00 EUR voor de contractperiode van 3 jaar, inclusief btw
en inclusief taksen, lasten en heffingen, worden vastgesteld, zoals bepaald in
bijgaand ontwerp.
Artikel 2
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure met Europese
publicatie.
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Artikel 3
De uitgaven zullen ten laste worden gelegd van de desbetreffende artikels van
het budget van de diverse sites.
PUNT 29.
VZW TOERISME OOST-VLAANDEREN – VERTEGENWOORDIGING:
- BEËINDIGING VAN DE HUIDIGE MANDATEN
- VOORDRACHT VAN 2 GEDEPUTEERDEN EN 5 PROVINCIERAADSLEDEN IN DE
RAAD VAN BESTUUR
- AANDUIDING VAN 2 GEDEPUTEERDEN EN 5 PROVINCIERAADSLEDEN IN DE
ALGEMENE VERGADERING

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert
Verslag nummer 1806471 van 14 februari 2019
Amendement namens het Bureau:
Voorstel tot aanpassing van het ontwerp provincieraadsbesluit
- aanduiding van 2 gedeputeerden en 6 (i.p.v. 5) provincieraadsleden
in de Algemene Vergadering
- voordracht van 2 gedeputeerden en 6 (i.p.v. 5) provincieraadsleden
in de Raad van Bestuur
Tussenkomsten over het amendement: geen
Stemming over het amendement:
Aard van de stemming : openbaar elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

Goedgekeurd
Tussenkomsten over het punt: geen
- beëindiging van de huidige mandaten
- voordracht van 2 gedeputeerden en 6 provincieraadsleden in de Raad
van Bestuur
Voordrachten:
1. Leentje Grillaert (gedeputeerde)
2. Annemie Charlier (gedeputeerde)
3. Karlijn Deene
4. Henk Heyerick
5. Lut De Jaeger
6. Hilde Bruggeman
7. Carola De Brandt
8. Bruno Matthys
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- aanduiding van 2 gedeputeerden en 6 provincieraadsleden in de
Algemene Vergadering
Voordrachten:
1. Leentje Grillaert (gedeputeerde)
2. Annemie Charlier (gedeputeerde)
3. Walter Roggeman
4. Filip Van Laecke
5. Lut De Jaeger
6. Vera De Merlier
7. Carola De Brandt
8. Bruno Matthys
Aard van de stemming : geheim elektronisch
Aantal uitgebrachte stemmen :
Aantal ja-stemmen :
Aantal nee-stemmen :
Aantal onthoudingen :

35
35
-

Goedgekeurd
De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,
1. Feitelijke en juridische gronden
Het Provinciedecreet, in het bijzonder artikels 2 en 42.
De statuten van de vzw Toerisme voor Oost-Vlaanderen, in het bijzonder
artikels 11 en 20.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
2. Motivering
Het beleidsdomein toerisme wordt in opdracht van het provinciebestuur
voornamelijk voorbereid en uitgevoerd door de vzw TOV.
Het is dan ook relevant dat het provinciebestuur een ruime
vertegenwoordiging heeft in de bestuursorganen van de provinciale vzw
TOV.
3. Besluit
Artikel 1. Worden voorgedragen als vertegenwoordigers in de Raad van
Bestuur van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de duur van hun
mandaat als provincieraadslid:
De gedeputeerden
• Leentje Grillaert
• Anna Maria Charlier
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De raadsleden
•
•
•
•
•
•

Karlijn Deene
Henk Heyerick
Lut De Jaeger
Hilde Bruggeman
Carola De Brandt
Bruno Matthys

Artikel 2. Naast voormelde gedeputeerden en raadsleden worden
aangeduid voor de duur van hun mandaat als provincieraadslid, als
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Toerisme
Oost-Vlaanderen namens de Provincie:
De gedeputeerden
• Leentje Grillaert
• Anna Maria Charlier
De raadsleden
•
•
•
•
•
•

Walter Roggeman
Filip Van Laecke
Lut De Jaeger
Vera De Merlier
Carola De Brandt
Bruno Matthys

PUNT 30.
VRAAG VAN GREET DE TROYER
ECONOMISCHE ONDERSTEUNING/BEVOEGDHEDEN, ECONOMISCHE DIENSTEN EN
INTERNATIONALE BETREKKINGEN ÉN EVENTUELE TAAK IN HET KADER VAN DE

BREXIT

Greet De Troyer licht haar vraag toe.
Tussenkomst : Christian Bauwens
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
PUNT 31.
VRAAG VAN GREET DE TROYER
SOCIALE VERSUS REGULIERE ECONOMIE, DE PUNT EN DE POM
REGIO ZUID-OOST-VLAANDEREN: SUCCES/BETROKKENHEID LOKALE ACTOREN,
OORZAKEN, AANPAK

Greet De Troyer licht haar vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
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PUNT 32.
VRAAG VAN OLAF EVRARD
PROVINCIEHUIS: VOORLOPIGE BESCHERMING ALS MONUMENT,
CONSEQUENTIES

Olaf Evrard licht zijn vraag toe.
Tussenkomst : Hilde Bruggeman
Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag.
PUNT 33.
VRAAG VAN GREET DE TROYER
PHTI GENT, HENLEYKAAI – VOORLOPIGE BESCHERMING ALS MONUMENT,
CONSEQUENTIES

Greet De Troyer licht haar vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
PUNT 34.
VRAAG VAN GREET DE TROYER
VERGUNNINGENBELEID DEPUTATIE EN RUIMTE VOOR BELEIDSVOERING

Greet De Troyer licht haar vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag.
PUNT 35.
VRAAG VAN OLAF EVRARD
WAGENPARK DEPUTATIE

Olaf Evrard licht zijn vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM DE PUNTEN
36 EN 41 GEZAMENLIJK TE BEHANDELEN. DE RAAD STEMT DAARMEE IN.
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PUNT 36.
VRAAG VAN CHRISTIAN BAUWENS
PROVINCIAAL DAG- EN VOLWASSENENONDERWIJS TE NINOVE

Christian Bauwens licht zijn vraag toe.
Tussenkomst : Greet De Troyer
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
PUNT 41.
VRAAG VAN BART BLOMMAERT
VERMEEND MISBRUIK UIT RANCUNE, PESTERIJEN EN VERSPILLINGEN DOOR PTI
NINOVE, PRECISERING FEITEN EN AANPAK PROBLEMATIEK

Bart Blommaert licht zijn vraag toe.
Tussenkomst : Greet De Troyer
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
PUNT 37.
VRAAG VAN GREET DE TROYER
NEVEN- EN HERBESTEMMING VAN KERKEN, PROJECT KERK IN HET MIDDEN,
VISIE DEPUTATIE INZAKE TAAK PROVINCIALE PROMOTOR VS. VLAAMS
PROJECTBUREAU (HAALBAARHEIDSONDERZOEK) EN INZAKE RUIMERE
RICHTINGGEVENDE FUNCTIE-INVULLING I.K.V. LOKALE BEHOEFTEN

Greet De Troyer licht haar vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag.
PUNT 38 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 28 BEHANDELD.
PUNT 39.
VRAAG VAN KARLIJN DEENE
ERKENNING VAN MOSKEEËN – ONDERZOEKSRAPPORT
REACTIE DEPUTATIE OP RESULTATEN ONDERZOEK EN DE GEPLANDE VLAAMSE
BELEIDSINITIATIEVEN?

Karlijn Deene licht haar vraag toe.
Tussenkomsten : geen
Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.
PUNT 40 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 6 BEHANDELD.
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PUNT 41 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 36 BEHANDELD.
PUNT 42.
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR
ONDERSTEUNING GEMEENTEN OP VLAK VAN KLIMAATMAATREGELEN, NOOD
AAN EXPERTISE

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe.
Tussenkomsten : geen
De gedeputeerden Moens en Gillis beantwoorden de vraag.

SLOT

De voorzitter sluit de vergadering om 17.12 uur.
Gent, 27 maart 2019
Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen:
de provinciegriffier

de voorzitter

Albert De Smet

Phaedra Van Keymolen
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