
Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2019 

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

Opening van de zitting: 14.02 uur 

Aanwezigen:  
Voorzitter: Phaedra Van Keymolen  

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

Waarnemend Gouverneur: Didier Detollenaere 
Provinciegriffier: Albert De Smet 

Liet zich voor deze vergadering verontschuldigen: Kenneth Taylor 

OPENBARE ZITTING 

ORDEMOTIE 
 
Greet De Troyer vraagt bij ordemotie het woord en stelt voor punt 14 van de 
agenda te verdagen aangezien het dossier niet volledig is en de stukken niet 
binnen termijn werden ter beschikking gesteld van de provincieraadsleden. 
Juridische basis van de ordemotie en het voorstel tot verdaging: artikel 21 van het 
Provinciedecreet en de artikelen 34 en 41 van het Huishoudelijk Reglement van de 
Provincieraad. 
Gedeputeerde Charlier vraagt aan de raad om niet in te gaan op de vraag tot 
uitstel en motiveert dit op basis van de volledigheid van het dossier. 
Bart Blommaert, Olaf Evrard en Kristof Windels komen tussen en sluiten zich aan 
bij het voorstel van Greet De Troyer. 

STEMMING OVER HET VOORSTEL TOT UITSTEL 
 
Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 14 
Aantal nee-stemmen : 20 
Aantal onthoudingen : - 

Verworpen 

Het punt wordt aangehouden op agenda. 



NOTULEN 

PUNT 1. 
ECONOMIE – MONDIALE SOLIDARITEIT 
WERKGELEGENHEID – DOORSTROOMBELEID – REGLEMENTERING 
OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN 24 OKTOBER 2018 BETREFFENDE DE UITBOUW 
VAN EEN DUURZAAM AANBOD AAN DOORSTROOMSTAGEPLEKKEN MET 
OVERGANGSREGELING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1903577 van 14 augustus 2019 

Tussenkomst : Koen Roman 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Wet van 14 november 1989 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42, §3. 

Reglement van 24 oktober 2018 betreffende de uitbouw van een duurzaam 
aanbod aan doorstroomstageplekken. 

Bestuursakkoord 2019-2024 

Voorstel van de deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 

Zoals geformuleerd in het bestuursakkoord 2019 – 2024, wil de deputatie in de 
komende 5 jaar inzetten op een duurzame en inclusieve economie. Ze stimuleert 
hierbij het sociaal ondernemerschap en vestigt de aandacht op personen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

Tegenover de vorige legislatuur betekent dit een focusverschuiving. Het 
provinciebestuur koos er toen voor om bij te dragen tot tewerkstelling van personen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door het werkplekleren, welke als 
instrument ingezet wordt binnen een arbeidstrajectbegeleiding, te stimuleren. In 
overeenstemming met de beperking van de provinciale taakstelling, bood het 
provinciebestuur ondernemingen en actoren betrokken bij de doorstroom van de 
groep werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, financiële en 
inhoudelijke stimuli om het aanbod aan doorstroomstageplekken voor de beoogde 
doelgroep verder uit te bouwen en te verduurzamen. 
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De keuze van de deputatie om tewerkstelling voor personen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt te integreren binnen het provinciaal beleid inzake inclusief en 
duurzaam ondernemen, noopt het bestuur ertoe andere beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen. 

3.   Besluit 

Artikel 1 -Voorwerp 

Wordt opgeheven het reglement van 24 oktober 2018 betreffende de uitbouw van 
een duurzaam aanbod aan doorstroomstageplekken. 

Artikel 2 - Overgangsbepalingen 

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de hangende dossiers nog verder 
afgehandeld volgens het reglement van 24 oktober 2018 betreffende de uitbouw 
van een duurzaam aanbod aan doorstroomstageplekken. 

PUNT 2. 
INTEGRAAL WATERBELEID 
TOPOGRAFISCHE OPMETING VAN WATERLOPEN IN HET KADER VAN DE DIGITALE ATLAS 
GOEDKEURING VAN ONTWERP EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903548 van 18 juli 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 32 
Aantal ja-stemmen : 32 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

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

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 
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Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

2.   Motivering 

De Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 werd grondig 
aangepast. De goedgekeurde wijzigingen van kracht sinds 29 juni 2019, zorgen 
voor een modernisering van het juridische kader voor het beheer van de 
onbevaarbare waterlopen en grachten. 

Ook het art. 5 van deze wet, met betrekking tot het bijhouden van de Atlas van de 
onbevaarbare waterlopen werd gewijzigd. De aanpassingen maken de overstap 
van een analoge naar een digitale atlas mogelijk. Hoe de digitale atlas er zal 
uitzien en hoe de vaststelling ervan zal gebeuren, maakt voorwerp uit van een nog 
goed te keuren uitvoeringsbesluit. 

Vast staat dat het centrale databestand van de digitale atlas beheerd zal worden 
door de VMM en dat de provincies wettelijk verantwoordelijk en bevoegd zijn voor 
het aanleveren van gevalideerde informatie over alle waterlopen van 2de en 3de 
categorie op hun grondgebied. In Oost-Vlaanderen betreft dit 3800 km waterlopen. 

Het doel is om de overstap te kunnen maken begin 2021, na een openbaar 
onderzoek dat parallel verloopt met dat van de stroomgebiedbeheerplannen. 

In eerste instantie data zullen worden gebruikt afkomstig van de gedetailleerde 
opmetingen. Indien deze niet beschikbaar zijn, wordt info uit 
ruilverkavelingsplannen gehaald, vervolgens uit de beschrijvende tabellen van de 
atlas van 1950 en als laatste uit de beschrijvende tabellen van de atlas van 1877. 
Zowel het werk m.b.t. het correct intekenen van de ligging van de assen als het 
digitaal ontsluiten en georefereren van alle bestaande info over dwarsprofielen 
wordt door personeel van de dienst Integraal Waterbeleid zelf uitgevoerd. 

Voor een aantal waterlopen 2de of 3de categorie zijn er echter nog geen of 
onvoldoende data beschikbaar. Voor deze waterlopen moet nog een opmeting van 
het dwarsprofiel gebeuren, zodat minstens volgende gegevens beschikbaar zijn: 
een meting van de afmetingen aan de bron en aan de monding en tussenliggend 
gemiddeld om de 500m. Dit betekent dat er nog 3300 profielen zullen moeten 
worden opgemeten. 

De topografische opmeting wordt geraamd op 197 000,00 EUR (excl. btw) of 238 
370,000 EUR (incl. btw). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via een openbare procedure. 

Een deel van de opdracht nl. 215 156,93 EUR (incl. btw) kan ten laste gelegd 
worden van de budgetcode 2019/214100/04/0319 – (plannen en studies/Overig 
waterbeheer) - actienr. 2019140239 van het budget 2019 en het eventuele saldo 
zal gereserveerd worden op het meerjarenprogramma 2020. 
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3.   Besluit 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp bestaande uit bestek, gedetailleerde 
meetstaat, offerteformulier, raming ten bedrage van 197 000,00 EUR (excl. btw) of 
238 370,00 EUR (incl. btw)  en bijhorende plannen, voor de topografische 
opmeting van waterlopen in het kader van de digitale atlas van de gerangschikte 
waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen  

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 

Artikel 3 

De uitgave van deze opdracht wordt voorzien op de budgetcode 
2019/214100/04/0319 – (plannen en studies/Overig waterbeheer) - actienr. 
2019140239 van het budget 2019 waarop nog 215 156,93 EUR (incl. btw) voorzien 
is en het eventuele saldo wordt gereserveerd op het meerjarenprogramma 2020. 

PUNT 3. 
INTEGRAAL WATERBELEID 
EXOTENBESTRIJDING EN ONDERHOUD AAN WATERLOPEN 2DE CATEGORIE 
GEACTUALISEERD PLAN VAN AANPAK VOOR DE BESTRIJDING EN SAMENWERKING MET DE 
VZW RATO 
GOEDKEURING VAN OVEREENKOMST EN KOSTENVERDELING 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903722 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet van 9 december 2005, in zonderheid artikel 57 

Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 

Verordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse soorten en het Vlaams Soortenbesluit van 
15 mei 2019 
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2.   Motivering 

De bestrijding van de invasieve exoten die uitgevoerd wordt door de dienst 
Integraal Waterbeleid in de eigen waterlopen, gebeurt door RATO vzw op basis 
van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is echter ondertussen 
afgelopen.  

Omwille van de goede samenwerking en omdat het belangrijk is de bestrijding vol 
te houden, stelt de dienst voor een nieuwe overeenkomst met RATO vzw af te 
sluiten tot eind 2022. Het voorstel van nieuwe overeenkomst is tot stand gekomen 
na een grondige evaluatie. De werkelijk gepresteerde uren werden daarbij 
vergeleken met de eerder geraamde kostprijs. Het is immers de bedoeling van 
beide partijen om voor de juiste prijs een zo correct mogelijke dienstverlening te 
bekomen. 

De overeenkomst voorziet dat de dienst Integraal Waterbeleid RATO vzw verder 
kan inzetten voor het uitroeien van de grote waternavel, parelvederkruid en 
waterteunisbloem en gelijkende soorten, maar ook voor de bestrijding van 
reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en de wolhandkrab 
waar nodig. RATO vzw onderhield het afgelopen jaren een aantal roosters en 
kunstwerken op waterlopen in onze beheer en hield ook vismigratieroutes 
knelpuntenvrij. De dienst stelt voor ook die samenwerking te bestendigen. 
Daarnaast is het aangewezen enkele nieuwe thema’s toe te voegen. zoals een 
exotencollectie (exotheek) voor permanente bijscholing en een meldingssysteem 
en snelle verwijdering voor nieuwe invasieve soorten. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De overeenkomst met RATO vzw, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, goed te 
keuren, voor het uitvoeren van de volgende taken in opdracht van de dienst 
Integraal Waterbeleid: 

• bestrijding watergebonden invasieve exoten  
• bestrijding reuzenberenklauw en reuzenbalsemien langs waterlopen 2de cat. 
• opzetten van een systeem voor de melding, prospectie en exotheek 
• onderhouden van roosters en vistrappen op waterlopen van 2de cat. 
• prospecteren van vismigratieroutes en manueel vrijmaken van kleine 
knelpunten op waterlopen van 2de cat. 

 
Artikel 2 

De kostprijs, geraamd op € 433°000,over 3 jaar en 4 maanden , van september 
2019 tot 31 december 2022, wordt ten laste gelegd van 
 
voor de exotenbestrijding  

- Beleidsdoelstelling 2019140078 – De principes van het integraal waterbeleid 
maximaal toepassen op het beheer van de onbevaarbare waterlopen 

- Actieplan 2019140202 – Onderhoudswerken in waterlopen van 2de cat. 
- uitvoeren volgens de principes van natuurtechnische milieubouw 
- Actie 2019140227 – Invasieve exoten bestrijden op de gedetecteerde 

probleemwaterlopen 
- Budgetartikel 2019/613702/04/0319 – onderhoud waterlopen en 

bufferbekkens/Overig waterbeheer 
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voor het onderhoud roosters, maaiwerk rond kunstwerken en vrijhouden 
vismigratieroutes 

- Beleidsdoelstelling 2019140078 – De principes van het integraal waterbeleid 
maximaal toepassen op het beheer van de onbevaarbare waterlopen 

- Actieplan 2019140202 – Onderhoudswerken in waterlopen van 2de cat. 
- uitvoeren volgens de principes van natuurtechnische milieubouw 
- Actie 2019140226 – Maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken en kleine 

herinrichtingswerken uitvoeren 
- Budgetartikel 2019/613702/04/0319 – onderhoud waterlopen en 

bufferbekkens/Overig waterbeheer 

Voor 2019 zijn de kredieten beschikbaar. Voor 2020, 2021 en 2022 zullen op de 
bovenstaande acties de nodige reserveringen voorzien worden. 

PUNT 4. 
INTEGRAAL WATERBELEID 
LANDINRICHTINGSPROJECT “WATER-LAND-SCHAP” – VERTEGENWOORDIGING 
PLANBEGELEIDINGSGROEP 
AANDUIDING VAN 3 EFFECTIEVE EN 3 PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGERS 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903789 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : Kristof Windels 

Voordrachten: 

• Aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers: 

EFFECTIEVEN PLAATSVERVANGERS 

1. Hanne van der Poest 1. Maja Verbeeck 

2. Diederik Malfroid 2. Liesbet Rosseel 

3. Anja Geiregat 3. Koen Fauconnier 

 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 33 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 1 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, artikel 35 § 2 
betreffende de geheime stemming. 
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Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, BS 22 augustus 2014, 
artikel 3.3.6. betreffende de planbegeleidingsgroepen. 

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Decreet van 18 juli 2003 inzake het integraal waterbeheer. 

Besluit van de Deputatie van 22 februari 2018 voor het indienen van 3 
projectvoorstellen voor het programma Water-Land-Schap.  

Besluit van de Deputatie van 11 april 2019 dat dienst Landbouw en Platteland 
trekker is van het project Burenwater.  

De instelling op 5 april 2019 door de Vlaamse Regering van het 
landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

De brief van de Vlaamse Landmaatschappij van 2 april 2019 met de vraag om voor 
de planbegeleidingsgroep van het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap drie 
vertegenwoordigers en drie plaatsvervangers aan te duiden. 

2.   Motivering 

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in 
landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe 
samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers, bedrijven, 
bewoners en landschapsbeheerders. 

Het voordeel van een landinrichtingsproject is dat maatregelen uitgevoerd kunnen 
worden die gericht zijn op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies 
en kwaliteiten van de ruimte. Het bevat instrumenten inzake inrichting, beheer en 
verwerving, en een uitgebreid overleg- en uitvoeringsmodel dat maatregelen kan 
integreren en afstemmen waarbij de verschillende Vlaamse beleidsniveau’s en 
andere partners zijn betrokken.  

De provincie heeft bij het programma Water-Land-Schap 3 projectvoorstellen 
ingediend en is in latere instantie nog als trekker voor een vierde project 
aangeduid.  

Drie projecten werden weerhouden om verder deel uit te maken van het 
landinrichtingsproject .  
 
- De Barbierbeek Verbindt ! 
- Maarkebeekvallei (Maarkedal) 
- Burenwater (Deinze-Nazareth-Kruisem) 
 
De verschillende grondgebonden diensten van de provincie werken nauw samen 
om deze projecten in een uitgebreid participatief proces verder vorm te geven.  
 
Aan de Provincie werd door de Vlaamse Landmaatschappij gevraagd om 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor de planbegeleidingsgroep van het 
landinrichtingsproject voor de 3 projecten van de provincie Oost-Vlaanderen aan te 
duiden.  
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De taak en het doel van de planbegeleidingsgroep omvat: 
• beslissen welke landinrichtingsplannen opgemaakt worden rekening 

houdend met het ganse projectgebied, met de noden ervan en met de 
beschikbare middelen,  

• adviezen van lokale overheden en bezwaren op de landinrichtingsplannen 
beoordelen en relevante voorstellen inpassen, 

• projectoproepen voor uitvoeringsinitiatieven organiseren en de ingediende 
voorstellen beoordelen.  

 
De planbegeleidingsgroep zal dus de lokale penhouders en planontwerpers in het 
landinrichtingsproject begeleiden bij de realisatie van het landinrichtingsproject. 
Deze groep bestaat uit de betrokken Vlaamse entiteiten en vertegenwoordigers 
van de 14 gebiedscoalities. 
Verschillende grondgebonden diensten van de provincie Oost-Vlaanderen werken 
samen voor de realisatie van deze projecten. Vanuit de Vlaamse 
Landmaatschappij wordt in de betrokken brief verzocht om de lokale 
projectcoördinatoren (provinciale ambtenaren) van de verschillende deelprojecten 
aan te duiden : 
• voor Barbierbeek verbindt!:  

o effectief lid: Hanne van der Poel (sectorcoördinator waterbeleid, 
dienst Integraal Waterbeleid) 
o plaatsvervangend lid: Maja Verbeeck (beleidsmedewerker 
gebiedsgericht beleid, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en 
Natuurontwikkeling) 

• voor Maarkebeek:  
o effectief lid: Diederik Malfroid (deelbekkencoördinator, dienst 
Integraal Waterbeleid) 
o plaatsvervangend lid : Liesbet Rosseel (milieudeskundige 
bodemprojecten, provinciaal centrum voor Milieuonderzoek) 

• voor Burenwater:  
o effectief lid: Anja Geiregat (beleidsmedewerker landbouw, dienst 
Landbouw en Platteland)  

o plaatsvervangend lid: Koen Fauconnier (beleidsmedewerker landbouw, 
dienst Landbouw en Platteland); 

 
Bij de verdere uitwerking van het landinrichtingsproject zullen de afzonderlijke 
acties en financiering aan de Provincieraad/Deputatie worden voorgelegd.  

3.   Besluit 

Artikel 1: 
Voor de planbegeleidingsgroep van het Landinrichtingsproject  
Water-Land-Schap worden volgende personen aangeduid als effectieve 
vertegenwoordigers voor de provincie Oost-Vlaanderen  
1. Hanne van der Poel 
2. Diederik Malfroid 
3. Anja Geiregat 

Artikel 2:  
Voor de planbegeleidingsgroep van het Landinrichtingsproject  
Water-Land-Schap worden volgende personen aangeduid als plaatsvervangende 
vertegenwoordigers voor de  
provincie Oost-Vlaanderen :  
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1. Maja Verbeeck 
2. Liesbet Rosseel 
3. Koen Fauconnier 

PUNT 5. 
RUIMTE - MILIEU 
VERGUNNINGENBELEID 
AANSTELLING PROVINCIALE OMGEVINGSAMBTENAREN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903879 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

Voordrachten:  

• Dienst Ruimtelijke Vergunningen: Servaas Rumbaut, Frank De Baere 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 34 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 1 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning. 

2.   Motivering 

Op 23 februari 2017 traden het decreet 25 april 2014 betreffende de omgevings-
vergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 in 
werking. Deze werden respectievelijk gewijzigd via het decreet van 8 december 
2017 en via het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018. 

In het decreet en het besluit omgevingsvergunning worden een aantal taken 
toegewezen aan de provinciale omgevingsambtenaar die voorheen (door het 
Omgevingsvergunningsdecreet en –besluit) aan de door de Deputatie 
gemachtigde ambtenaren werden toegewezen. 

De bepalingen met betrekking tot de provinciale omgevingsambtenaar traden in 
werking op 1 augustus 2018. 

In artikel 9/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet is bepaald dat iedere 
provincie bij provincieraadsbeslissing minimaal één provinciale omgevings-
ambtenaar aanwijst. 
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De provincie zorgt ervoor dat de aangestelde personeelsleden gezamenlijk 
voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich 
verenigen. De provinciale omgevingsambtenaar dient haar taken, vermeld in het 
decreet, onafhankelijk en neutraal uit te oefenen. Hij mag geen nadeel 
ondervinden van de uitoefening hiervan. 

Om te kunnen worden aangewezen als provinciale omgevingsambtenaar, moet 
een persoon voldoen aan elk van de volgende voorwaarden (vastgelegd in artikel 
142/1 van het Omgevingsvergunningsbesluit): 

- Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A 

- Beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee 
jaar 

Het aanwijzingsbesluit vermeldt een termijn van maximaal zes jaar. De aanwijzing 
is hernieuwbaar. De aanwijzing kan op elk ogenblik worden beëindigd, hetzij bij 
besluit van de deputatie, na advies van de gouverneur, hetzij op verzoek van de 
betrokkene. 

Overzicht van de taken van de provinciale omgevingsambtenaar:  

De volgende taken worden conform het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en 
het Omgevingsvergunningsbesluit toegewezen aan de provinciale 
omgevingsambtenaar: 

Gewone vergunningsprocedure: 

1) Ontvankelijk en volledig verklaren, vragen om de aanvraag te vervolledigen 
(artikel 19 OVD) 

2) Onderzoekt project-mer-screeningsnota en beslissen of MER nodig is (artikel 20 
OVD) 

3) Advies vragen aan POVC of aan college (als geen advies POVC vereist is) 
(artikel 25 OVD) 

4) Als geen advies POVC vereist is, verslag opmaken voor Deputatie, 10 dagen 
voor verstrijken beslissingstermijn (artikel 29 OVD). Als geen of niet tijdig verslag is 
opgemaakt, kan de Deputatie aan de vereiste van een verslag voorbijgaan. 

Vereenvoudigde procedure: 

5) Ontvankelijk en volledig verklaren, vragen om de aanvraag te vervolledigen 
(artikel 38 OVD) 

6) Onderzoeken project-mer-screeningsnota (artikel 39 OVD), beslissen of MER 
nodig is (artikel 40 OVD) 

7) Advies vragen aan adviesinstanties (artikel 42 OVD) 

8) Verslag opmaken voor Deputatie, 10 dagen voor verstrijken beslissingstermijn 
(artikel 44 OVD) 
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Beroepsprocedure: 

9) Ontvankelijk en volledig verklaren, vragen om het beroep te vervolledigen 
(artikel 57 OVD) 

10) Advies vragen aan POVC of aan adviesinstanties en college (als geen advies 
POVC vereist is) (artikel 60 OVD) 

11) Vergunningsaanvrager of beroepsindiener kunnen vragen om gehoord te 
worden door POA als geen advies POVC vereist is (artikel 62 OVD) 

12) Verslag opmaken voor Deputatie (als geen advies POVC vereist is), 10 dagen 
voor verstrijken beslissingstermijn (artikel 63/1 OVD). ). Als geen of niet tijdig 
verslag is opgemaakt, kan de Deputatie aan de vereiste van een verslag 
voorbijgaan. 

Lasten omgevingsvergunning: 

13) Advies vragen aan nutsmaatschappijen vooraleer lasten op te leggen i.v.m. 
nutsvoorzieningen (artikel 75 OVD) 

Bijstellen omgevingsvergunning: 

14) Ontvankelijk en volledig verklaren in procedure bijstellen omgevings-
vergunning (artikel 87 OVD), alsook bij beroep tegen bijstellen 
omgevingsvergunning (artikel 90 OVD). 

Op 23 mei 2018 besliste de provincieraad om alle personeelsleden van niveau A 
van de diensten ‘milieu- en natuurvergunningen’ en ‘ruimtelijke vergunningen’ te 
machtigen om de taken van provinciaal omgevingsambtenaar uit te voeren. 

Op de dienst ‘ruimtelijke vergunningen’ werden recent 2 nieuwe mensen 
aangeworven van niveau A, nl. 

Op 1 juli 2019 kwam Servaas Rumbaut in dienst als stedenbouwkundige 

Op 1 augustus 2019 kwam Frank De Baere in dienst als stedenbouwkundige. 

Deze mensen dienen nu ook aangesteld als provinciaal omgevingsambtenaar. 

3.   Besluit 

De volgende personen worden gemachtigd om de taken van de provinciaal 
omgevingsambtenaar, zoals bepaald in het Omgevingsvergunningsdecreet en 
Omgevingsvergunningsbesluit, uit te voeren voor een termijn van 6 jaar: 

Dienst Ruimtelijke Vergunningen: 

Servaas Rumbaut  

Frank De Baere 
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PUNT 6. 
MONDIALE SOLIDARITEIT 
PROVINCIALE ADVIESRAAD VOOR NOORD-ZUIDSAMENWERKING 
OPHEFFING MET ONMIDDELLIJKE INGANG 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903490 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 42, §3 en 191bis §3 van het Provinciedecreet. 

Provincieraadsbesluit van 18 maart 1999, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 
25 april 2012 met betrekking tot de oprichting en statuten van de Provinciale 
Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. 

Het provinciale meerjarenplan 2014-2019. 

Het provinciale meerjarenplan 2020-2025. 

Het stakeholdersoverleg van 3 juni 2019. 

Het voorstel van de deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 

De Provinciale Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking komt al geruime tijd niet 
meer samen. De laatste samenkomst dateert van 13 februari 2015, nadien werd de 
raad niet meer samengeroepen. 

De Provinciale Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking was weinig efficiënt en 
vertegenwoordigde niet alle stakeholders/doelgroepen. Meerdere leden voelden 
zich enkel aangesproken door een gedeelte van de agenda voornamelijk met 
betrekking tot hun eigen werking. 

In de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 werd op 3 juni 2019 
een overleg georganiseerd met verschillende stakeholders van het beleid rond 
Noord-Zuidsamenwerking. Deze uitwisseling tussen vertegenwoordigers van onder 
meer ngo’s betrokken in het regiobeleid, hogescholen, 4de pijlerorganisaties, 
diaspora en federaties, Oost-Vlaams Noord-Zuid overleg, 11.11.11, VVSG, 
campagne FairTradeGemeente, gemeentelijke ambtenaren mondiaal beleid en 
vertegenwoordigers van enkele provinciale diensten werd sterk gesmaakt door de 
deelnemers. Ook enkele leden van de Provinciale Adviesraad namen deel. Zij 
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bevestigden de weinig efficiënte werking van de adviesraad. Tijdens het overleg 
werd gepleit voor een meer thematische aanpak van participatie, gecombineerd 
met bijvoorbeeld een jaarlijkse, thema-overschrijdende uitwisseling. Een belangrijk 
aandachtspunt is het tijdstip van organisatie, zodat de ideeën kunnen 
meegenomen worden bij beleidskeuzes. 

3.   Besluit 

De Provinciale Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking wordt opgeheven met 
onmiddellijke ingang. 

PUNT 7. 
MONDIALE SOLIDARITEIT – REGLEMENTERING 
OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN 25 JANUARI 2017 M.B.T. DE SUBSIDIËRING VAN 
PROJECTEN IN OOST-EUROPA MET DRAAGVLAK IN OOST-VLAANDEREN, ONMIDDELLIJKE 
INWERKINGTREDING MET OVERGANGSBEPALING 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903621 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet 

Provincieraadsbesluit van 25 januari 2017 waarbij het reglement met betrekking tot 
de subsidiëring van projecten in Oost-Europa werd goedgekeurd. 

Het bestuursakkoord van 27 maart 2019. 

Voorstel van de Deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 

Vooraf 

Zoals geformuleerd in het bestuursakkoord wil de Deputatie in de komende 5 jaar 
verder inzetten op mondiale solidariteit en 0.7% van haar begroting reserveren 
voor dit doel. De focus ligt hierbij zowel op ondersteuning van initiatieven in landen 
in ontwikkeling, als op ondersteuning van Oost-Vlaamse lokale besturen voor een 
sterk lokaal mondiaal beleid. Uiteraard spannen we ons daarnaast ook in om als 
bestuur in te zetten op meer duurzaam handelen, om op die manier bij te dragen 
tot duurzame ontwikkeling wereldwijd. 
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Voor de steun aan projecten in het buitenland wordt gekozen voor een 
verderzetting van het regiobeleid en steun aan projecten van Oost-Vlaamse 
organisaties in DAC (Development Assistance Committee) landen. 

De agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling vraagt overheden van ontwikkelde 
landen om ten volle hun verbintenis aan te gaan inzake officiële 
ontwikkelingssamenwerking en steun aan ontwikkelingslanden, zoals gedefinieerd 
in de DAC lijst. Deze lijst, opgesteld en om de 3 jaar aangepast door het 
Ontwikkelingscomité (Development Assistance Committee – DAC) van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) omvat alle 
laag en middeninkomenslanden op basis van bruto nationaal inkomen, met 
uitzondering van de leden van de G8 en van de EU.  

Vaststellingen 

Ook al zijn de uitdagingen in sommige streken in Oost-Europa nog vrij groot, en 
tonen diverse Oost-Vlaamse organisaties aan dat ze met hun lokaal gedragen 
projecten kunnen aanzetten tot structurele veranderingen, wordt voorgesteld om 
de middelen te bundelen om tegemoet te komen aan de noden in 
ontwikkelingslanden en zo als bestuur maximaal bij te dragen aan de officiële 
ontwikkelingssamenwerking. 

We stellen dan ook voor om het huidige reglement voor projecten in Oost-Europa 
met draagvlak in Oost-Vlaanderen op te heffen. 

In de toekomst hopen we de betrokken organisaties (een 10-tal) wel verder te 
kunnen inspireren en ondersteunen bij hun werking via het vormingsaanbod voor 
4e pijlerorganisaties. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Het reglement van 25 januari 2017 met betrekking tot de subsidiëring van 
projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen wordt opgeheven met 
onmiddellijke ingang. 

Artikel 2 

De reeds ingediende en lopende dossiers worden, tot hun sluiting en afhandeling, 
behandeld volgens het reglement van 25 januari 2017 met betrekking tot de 
subsidiëring van projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen. 

PUNT 8. 
MONDIALE SOLIDARITEIT – THUISZORG IN BUZAU (ROEMENIË) 
TOEKENNING SUBSIDIE 2019 AAN CRUCEA ALB GALBENA EN AAN HET WIT-GELE KRUIS 
VLAANDEREN VOOR DE BEGELEIDING EN ORGANISATORISCHE VERSTERKING VAN DE 
THUISZORGAFDELING  

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903852 van 14 augustus 2019 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

De wet van 14/11/1983 inzake de controle op de toekenning en de aanwending 
van toelagen. 

Het provincieraadsbesluit van 12/10/2005 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van toelagen en op de reservevorming. 

Provincieraadsbesluit van 23 mei 2012 met betrekking tot samenwerking met de 
thuiszorgorganisatie Crucea-Alb Galbena in Buzau. 

Provincieraadsbesluit van 26 april 2017 met betrekking tot de vernieuwing van de 
partnerovereenkomst tussen de Raad van het Departement Buzau, Roemenië, de 
stichting Crucea Alb-Galbena – filiaal Buzau (Wit-Gele Kruisafdeling Buzau), het 
Wit-Gele Kruis Vlaanderen vzw, en het provinciebestuur Oost- Vlaanderen. 

Het provinciaal meerjarenplan 2014-2019 

2.   Motivering 

Conform de overeenkomst voorziet het meerjarenplan, budget 2019 de nodige 
middelen voor de ondersteuning van thuiszorg in Buzau, Roemenië  

De uitvoering van de partnerovereenkomst 2017-2019 met het departement Buzau 
is belangrijk voor de verzelfstandiging van de thuiszorgafdeling van Crucea-Alb 
Galbena. Het Wit-Gele Kruis Vlaanderen biedt een waardevolle ondersteuning in 
het traject naar verzelfstandiging. 

De inhoudelijke verantwoordingen voor 2018, en de financiële verantwoording door 
het Wit-Gele Kruis Vlaanderen geven geen aanleiding tot opmerkingen. 

3.   Besluit 

Artikel 1:  

Aan Crucea Alb Galbena, Str. Stadionului nr. 7, Buzau (Roemenië) wordt een 
bedrag van 7 000 EUR toegekend voor de uitvoering van het actieplan 2019. 

Bestelbonnummer 191015691 

Rekeningnummer: RO75RZBR0000060003381918 

Voor CAG Buzau kan een eerste schijf van 50% uitbetaald worden 
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De 2 de schijf van 50% zal overgemaakt worden na de ontvangst en de controle 
van de verantwoordingsstukken van de voorbije periode.  

Artikel 2:  

Aan het Wit-Gele Kruis Vlaanderen, Frontispiesstraat 8 bus 1.2, B-1000 Brussel 
wordt een bedrag van 3 000 EUR toegekend voor de begeleiding en 
organisatorische versterking van de thuiszorgafdeling Crucea Alb Galbena Buzau 
(Roemenië), zoals voorgelegd in het actieplan 2019.  

Het budget voor WIT-Gele kruis kan volledig in uitbetaling gesteld worden voor de 
uitvoering van de actieplan, de subsidie 2018 werd immers volledig verantwoord. 

Bestelbonnummer 191021770 

Rekeningnummer: BE42210062332454 

Ondernemingsnummer: BE0465698582 

Artikel 3:  

Het budget wordt toegekend voor de periode van juli 2019 tem juni 2020, conform 
de afspraken zoals geformuleerd in de partnerovereenkomst voor kwalitatieve 
thuiszorg in Buzau 2017-2019. Aan de toekenning wordt de voorwaarde van 
verantwoording verbonden conform het provincieraadsbesluit van 12 oktober 2005. 

PUNT 9. 
MOBILITEIT – INRICHTING TRAGE WEGEN: BURREKEN - BRAKEL 
TOESTEMMING AF TE WIJKEN VAN HET REGLEMENT VAN 23 MEI 2018 TOT HET 
TOEKENNEN VAN SUBSIDIES AAN OOST-VLAAMSE GEMEENTEN MET HET OOG OP DE 
CONCRETE INRICHTING VAN HUN TRAGEWEGENNET WEGENS VROEGTIJDIGE UITVOERING 
VAN WERKEN 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902792 van 20 juni 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet; 

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
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Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning 
en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 
subsidies; 

Reglement van 23 mei 2018 “Met betrekking tot het toekennen van subsidies aan 
Oost-Vlaamse gemeenten met het oog op de concrete inrichting van hun 
tragewegennet; 

Voorstel van de Deputatie van 6 juni 2019. 

2.   Motivering 

De gemeente Brakel beschikt over een goedgekeurd tragewegenplan voor 
deelgebied ‘Het Burreken’. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Brakel heeft met haar schrijven 
van 23 juni 2017 de subsidie aangevraagd voor de aanleg van een vlonder- en 
boomschijvenpad in het Burreken, natuurgebied in de gemeente Brakel. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft bij besluit van 22/01/18 de 
uitvoering van werken gegund aan De Houtsmid, Tom Verhaeghe, Kasteelstraat 
36, 9880 Poeke, voor de som van 28 498,07  EUR (btw incl.). 

Ingevolge artikel 5 §2 van het provinciaal reglement, komen de werken in 
aanmerking voor een toelage van 40%, de toelage kan berekend worden op 11 
399,23 EUR (40% van 28 498,07  EUR).  

De werken zijn echter uitgevoerd na toekenning van de principiële belofte (7/9/17), 
volgens het oude reglement v an 20/3/13. Dit reglement doet geen duidelijke 
uitspraak over wanneer de werken ihkv de principieel toegekende subsidie mogen 
beginnen. Dit wil zeggen dat de werken mochten beginnen na toekenning van de 
principiële belofte op 7/9/17. Dus werd dit reglement gevolgd. Het was toen nog 
niet te voorzien dat het nieuwe reglement dit niet meer zou toelaten. Door 
onvoorzien uitstel werden de werken door de aannemer echter slechts opgestart in 
juli 2018, dus na de invoering van het nieuwe reglement. Dit geldende reglement 
van 23/5/18 stelt dat de werken pas na de vaste belofte mogen starten (artikel 2 
§5). 

3.   Besluit 

Artikel 1  

Het dossier werd vroegtijdig uitgevoerd, door de Provincieraad wordt uitzonderlijk 
een afwijking op art. 2 §5 van het geldende reglement toegestaan. 

Artikel 2 

Een bedrag van 11 399,23 EUR wordt als vaste belofte van subsidie toegekend 
aan de gemeente Brakel. 
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Artikel 3 

Dit bedrag wordt vastgelegd op het budget 2019, budgetsleutel : 
2019/649001/03/0200 : Subsidies en prijzen/Wegen : actie : 2019140369 : 
gemeenten begeleiden bij het realiseren en communiceren van trage 
wegenplannen, bestelnr. 191004720 

Artikel 4 

Deze subsidie zal gestort worden op het rekeningnummer BE07 0910 0026 5666 
van de gemeente Brakel als subsidie voor de kosten voor het her aanleggen van 
trage weg “Burreken” (BW 48) te Zegelsem, na het indienen van het 
uitbetalingsdossier. 

PUNT 10. 
MOBILITEIT – FIETSPADEN LANGE AFSTAND 
AANLEG AANSLUITING OP FIETSSNELWEG F41 TE WACHTEBEKE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING, SUBSIDIE-AANVRAAG BIJ 
FIETSFONDS 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1903881 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen  

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad. 

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

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen.. 
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2.   Motivering 

In het kader van de opdracht “AANLEG AANSLUITING PUTTESTRAAT OP 
FIETSSNELWEG F41 TE WACHTEBEKE” werd het bestek nr. LAF-2017-001 
opgesteld door de Directie Ruimte, dienst Mobiliteit. 

Een omstandige toelichting vindt u in bijgaande ontwerpnota die werd opgemaakt 
door Martin Dierickx, industrieel ingenieur bouwkunde bij dienst Mobiliteit en 
leidend ambtenaar voor dit project. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 172 850 EUR excl. btw of 204 
709,07 EUR incl. 6 en 21% btw (31 859,07 EUR Btw medecontractant).  

De kosten van deze werken worden verdeeld onder 3 partijen. Het aandeel van 
iedere partij bedraagt resepectieveljik voor  

- de provincie 126 634,37 euro (inclusief 21 %btw),  
- de gemeente Wachtebeke 46 702,67 euro (inclusief 21 %btw) en 
- Aquafin namens Riopact euro 31 372,03 (inclusief 6 %btw). 

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

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 
FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel is 50 % van 
het provinciaal aandeel en wordt geraamd op 63 317,18 EUR. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 224007/03/0200 (actie 2019140357) 

3.   Besluit 

Artikel 1 : 
Het bestek met nr. LAF-2017-001 en de raming voor de opdracht “AANLEG 
AANSLUITING PUTTESTRAAT OP FIETSSNELWEG F41 TE WACHTEBEKE”, 
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 uitgave voor deze opdracht 
wordt geraamd op 172 850 EUR excl. btw of 204 709,07 EUR incl. 6 en 21% btw 
(31 859,07 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. 

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 meetstaat, het inschrijvingsformulier, de raming, de plannen en 
andere aanbestedingsdocumenten dienen geviseerd te worden als bijlage aan dit 
besluit. 
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PUNT 11. 
RECREATIEDOMEINEN – DE BOEREKREEK TE SINT-LAUREINS 
ONTWERPEN EN BOUWEN VAN EEN VASTE WANDELBRUG 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1902741 van 27 juni 2019 

Tussenkomsten : Lut De Jaeger, Hilde Bruggeman 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, 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 zitting deputatie van 28 maart 2018 waarin principieel akkoord wordt 
verleend aan het bouwprogramma van 2018-0713: Sint-Laureins: Provinciaal 
Sportcentrum De Boerekreek: Ontwerpen en bouwen van een vaste wandelbrug” 
(nano 1901578). 

2.   Motivering 

Het bouwprogramma van “2018-0713: Sint-Laureins: Provinciaal Sportcentrum De 
Boerekreek: Ontwerpen en bouwen van een vaste wandelbrug” werd principieel 
goedgekeurd in zitting van deputatie van 28 maart 2019 (nano 1901578). 

In de loop van 2017 is, in samenspraak met Toerisme Oost-Vlaanderen en de 
gemeente Sint-Laureins, het idee gegroeid om een verbinding te maken, over de 
Boerekreek heen, tussen het verblijfs- en recreatief centrum en het Boerekreekpad 
door middel van een wandelbrug. Dit zou perfect passen binnen de vernieuwing 
van het wandelnetwerk van de Meetjeslandse Kreken. 
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Beschrijving ontwerp: 

Deze wandelbrug is opgebouwd uit een onderstructuur (pijlers, gordingen en 
onderliggers) met daarop een wandeldek met aan weerszijden een leuning. 

De wandelbrug dient zorgvuldig uitgedacht, getekend en vervolgens gerealiseerd 
te worden. Vormgeving, keuze van duurzame materialen en uitzicht dienen op 
elkaar te worden afgestemd zodat een esthetisch en harmonisch geheel bekomen 
wordt. Door de vloeiende en mogelijks glooiende vormgeving vormt de wandelbrug 
een sierlijk element dat goed aansluit op de groene omgeving van De Boerekreek. 

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. Dit wil zeggen 
dat dit een opdracht is waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van 
de opdracht of van elke post dekt 

De prijs van deze opdracht is vastgelegd op 242 000,00 EUR inclusief btw of 
200 000,00 EUR exclusief btw). Een offerte met een hoger bedrag wordt niet 
aanvaard. Aanvullende opdrachten zijn niet mogelijk. Er kan een lagere prijs 
gegeven worden maar deze wordt gelijk gewaardeerd aan het vastgelegde bedrag 

van 242 000,00 EUR inclusief btw. 
De garantie van de constructie en alle onderdelen moeten minimum 10 jaar 
bedragen.  

Totale lengte van de brug: +/- 150 lm, maximum breedte 2m. 

Te overbruggen hoogteverschil ± 2m 

Omgevingsvergunning:  

Voor de bouw van de wandelbrug is een omgevingsvergunning vereist, welke door 
de dienst Patrimonium aangevraagd zal worden bij de gemeente Sint-Laureins. 

Voor deze omgevingsvergunning is er een positief advies van ANB (Agentschap 
voor Natuur en Bos) vereist.  
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Aangezien er voor de bouw van de wandelbrug een stuk beschermd riet overbrugd 
moet worden en een stuk beschermd grasland doorkruist wordt (50lm), is een 
positief advies van ANB ondanks de gunstige vooruitzichten bij de voorbespreking 
nog af te wachten.  

Bij een negatief advies kunnen er een aantal alternatieven verder onderzocht 
worden, zoals het weghalen van het beschermde riet, en het elders voorzien, of de 
opmaak van een natuurbeheersplan, maar voor dit laatste bedraagt de doorlooptijd 
minimaal 2 jaar. In de voorgesprekken heeft ANB zich akkoord verklaard. 

Recht van toegang:  

Het pad (±290 lm) naar de wandelbrug doorkruist de private percelen van 
verschillende boeren. Momenteel hebben we met de meeste boeren een zakelijk 
recht om de niet verharde weg over deze percelen te gebruiken als voetweg. Twee 
van hen moeten nog een zakelijk recht verlenen om de niet-verharde weg te 
gebruiken (zie rode percelen op het plan hieronder). 

 

Om een duurzaam karakter te verkrijgen is het opportuun om de gronden (het deel 
dat nodig is voor de toegangsweg) aan te kopen. De gemeente Sint-Laureins 
neemt deze aankoop voor zijn rekening. In het ergste geval kan overgegaan 
worden tot onteigening. 

Tijdens de vergadering met het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Laureins 
en de dienst Patrimonium is overeen gekomen dat de landmeters van de dienst 
Patrimonium instaan voor het grondinnemingsplan en bijhorende schatting voor het 
schattingsverslag. De gemeente Sint-Laureins gaat met dat plan en 
schattingsverslag de onderhandelingen voeren voor de grondverwerving. 

In ieder geval sluit de wandelbrug aan op een bestaande voetweg. 

Maatregelen voor duurzaam bouwen:  



NOTULEN 

Het provinciebestuur wil een voortrekkersrol spelen in het duurzaamheidsverhaal. 
Daarom streven we om werken, leveringen of diensten aan te kopen die bijdragen 
aan gesloten energie- en grondstoffenkringlopen binnen de distributieketens, 
waarbij de negatieve impact op het leefmilieu en afvalproductie gedurende de 
volledige levenscyclus ingeperkt en in het beste geval vermeden wordt. 

Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de markt biedt op vlak van 
duurzame materialen hebben we een actieve marktconsultatie bij fabrikanten en 
aannemers uitgevoerd en opzoekingswerk verricht bij verschillende 
onderzoekscentra. 

Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen wordt steeds meer aandacht besteed 
aan de materiaal gerelateerde aspecten van bouwwerken. De keuze voor 
duurzame materialen wordt steeds belangrijker.  

Dit betekent dat niet alleen rekening gehouden wordt met de technische, 
functionele, esthetische, economische en wettelijke aspecten van de 
bouwmaterialen en bouwproducten, maar ook meer en meer met hun milieu- en 
socio-economische prestaties.  

Deze evolutie wordt mede ondersteund door de opname van specifieke eisen 
aangaande duurzaam materiaalgebruik binnen de verschillende evaluatie- en 
certificatiesystemen voor duurzaam bouwen in binnen- en buitenland, alsook 
binnen bestaande subsidiemechanismen. 

Een hele reeks van duurzaamheidsaspecten, waaronder milieulabels en 
milieuverklaringen, levenscyclusanalyse (LCA), hergebruik en recyclage, 
hernieuwbare materialen, lokale materialen, duurzame ontginning en productie, 
levenscycluskosten en de mogelijke impact van de gebruikte materialen en 
producten op de menselijke gezondheid, komt hierbij aan bod.  

 

Omwille van het uitgebreide gamma aan duurzaamheidsaspecten gerelateerd aan 
bouwmaterialen en bouwproducten, zien bouwprofessionelen vaak door de bomen 
het bos niet meer.  
 
Om duidelijkheid te scheppen is het zeer belangrijk duurzaamheid concreet te 
omschrijven. Duidelijk is dat de juiste, onderbouwde keuzes gemaakt moeten 
worden om de impact op het milieu steeds verder terug te dringen. Daarom werden 
er nieuwe methodes om de reële milieuvriendelijkheid van onze bouwproducten te 
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onderbouwen in het leven geroepen. De meest gebruikte evaluatie- en 
certificatiesystemen willen we toepassen in dit project en toekomstige projecten: 

 FSC: indien er hout gebruikt wordt, komt dit enkel uit verantwoord bosbeheer. De 
gekendste instelling is Forest Stewardship Council (=FSC). De leverancier dient in 
het bezit te zijn van een geldig en bedrijfseigen FSC Chain of Custody certificaat 
(dat betrekking heeft op de aard van de levering en/of het product) en verbindt zich 
ertoe om een correcte factuur voor te leggen betreffende de FSC gelabelde 
producten. Of gelijkwaardig. 

 

 xtra punten worden verdiend op de score duurzaamheid van de gunningscriteria 
bij het aanleveren van een MKI-waarde, LCA en/of een EPD van de gebruikte 
materialen. Hoe gunstiger deze waarden, hoe hoger de score.  

De MKI-waarde staat voor Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Hoe lager 
deze score hoe beter de beoordeling op het vlak van duurzaamheid. 

Bron: Vergelijkende LCA studie bruggen. Vaststellen van duurzaamheidscore van 
bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout, 2013, in opdracht van 
Agneschap NL,uitvoerder BECO-EY http://www.europeansttc.com/wp-
content/uploads/2016/02/Eindrapport_lca_studie_bruggen_sep2013.pdf 

EPD staat voor “environmental product declaration” en is een schriftelijke 
verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van 
milieuimpactindicatoren en bijkomende informatie gebaseerd op een 
levenscyclusanalyse volgens de norm NBN EN ISO 14044 : Environmental 
management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines; 
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Een LCA of een levenscyclusanalyse is een techniek, die toelaat om de milieu-
impact of milieubelasting van een bouwproduct, gebouwelement of gebouw tijdens 
zijn gehele levenscyclus, d.w.z. van wieg tot graf, te kwantificeren. Meer concreet 
gaat het om de milieu-impact van vier opeenvolgende levenscyclusfasen: 

De productie in de fabriek (inclusief de winning, de verwerking en het transport van 
de benodigde grondstoffen en energie); 

De installatie op de werf (bouw of constructie, inclusief het transport van de fabriek 
tot op de werf); 

Het gebruik (energie- en waterverbruik, schoonmaak, onderhoud, herstellingen en 
vervangingen);  

De levenseindefase, bestaande uit de sloop en ontmanteling enerzijds en de finale 
afvalverwerking (storten , verbranden, hergebruik en recyclage , inclusief het 
transport vanaf de werf en het sorteren in een sorteerbedrijf) anderzijds. 

 
De dienst patrimonium stelt voor om deze opdracht te gunnen bij wijze van de 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
(Design & Build).Deze D&B omvat zowel het ontwerpen als de bouw van de 
wandelbrug. Het is een formule die in het verleden reeds haar succes heeft 
aangetoond bij duidelijk aflijnbare projecten waarbij het budget vast ligt maar in 
het ontwerp nog veel variatie mogelijk is. In het concept van deze wandelbrug 
is er specifiek nood aan meer landschappelijk ontwerp waardoor de methodiek 
‘design and build’ gebruikt wordt. De samenwerking tussen de ontwerper en de 
uitvoerder (eventueel verzameld in één firma) biedt de grootste kans op een 
kwaliteitsvol, coherent en esthetisch totaalconcept. Bovendien is de coördinatie 
van de werken eenvoudiger en is er in wezen 1 contactpersoon voor de 
opdrachtgever. Door het gebruik van deze onderhandelingsprocedure kunnen 
na offerte nog enkele optimalisaties van het ontwerp doorgevoerd worden. 
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Selectiecriteria:  

Economische en financiële draagkracht: Een bewijs van jaarlijkse 
minimumomzet van minstens 350 000,00 EUR  

Technische bekwaamheid: Een lijst van minimum 3 referenties van soortgelijke 
opdrachten die gedurende de afgelopen 7 jaar werden verricht of in uitvoering 
zijn. 

Gunningscriteria:  

De gunning zal gebeuren aan de hand van de hoogste score op 100 punten. 
Hiervoor worden verschillende aspecten beoordeeld die van groot belang zijn 
voor de nieuwe wandelwandelbrug.  

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing : 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Ontwerp 50 

1.1 Concept en vormgeving  35 

1.2 Integratie in de natuurlijke omgeving 15 

2 Materialen en duurzaamheid 50 

2.1 Garantie 10 

2.2 Kwaliteit van de materialen 20 

2.3 Duurzaamheid 20 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

De jurering van het uiteindelijke ontwerp gebeurt tenslotte door de 
afgevaardigden van de betrokken partijen: 

Wie Instantie functie 

Carlos Bonamie Gemeentebestuur Sint-Laureins schepen Toerisme, Jeugd, Sport, 
Cultuur en Milieu 

Kathleen Seynhaeve Gemeentebestuur Sint-Laureins deskundige dienst toerisme 

Ward De Buck Gemeentebestuur Sint-Laureins stedenbouwkundig ambtenaar 

Erik Hennes Toerisme Oost-Vlaanderen regiocoördinator Meetjesland 

Luc Taragola De Boerekreek plaatsvervangend 
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verantwoordelijke locatie 

Michel De Vos Dienst Patrimonium Hoofdarchitect 

Emma 
Vanommeslaeghe 

 Dienst Patrimonium Architect 

Tom De Coninck  Dienst Patrimonium Deskundige bouwkunde 

Afgevaardigde beleid  Provinciebestuur OVL Gedeputeerde/kabinetsmedewer
k(st)er 

De prijs is vastgelegd op 242 000,00 EUR inclusief btw of 200 000,00 exclusief 
btw. Een offerte met een hoger bedrag wordt niet aanvaard. Er kan een lagere prijs 
gegeven worden maar deze wordt gelijk gewaardeerd aan het vastgelegde bedrag 
van 242 000,00 EUR inclusief btw. Deze zal ten laste gelegd worden van 
budgetsleutel 220007/06/0711/07. 

Op het investeringsbudget van De Boerekreek is hiervoor reeds 242 000,00 EUR 
gereserveerd. 

Verder zijn er projectsubsidies in 2019 voorzien van de gemeente Sint-Laureins 
(10 000,00 EUR) en van Toerisme Oost-Vlaanderen (30 000,00 EUR). Deze 
subsidies worden herbekeken door de wijzigingen van de projectinhoud. 

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft een visum 
aangebracht op het bestek.  

3.   Besluit 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 2018-0713 voor de opdracht Sint-Laureins: Provinciaal 
Sportcentrum De Boerekreek: Ontwerpen en bouwen van een vaste wandelbrug”, 
opgesteld door het Departement Logistiek, dienst Patrimonium 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, voor 
een vastgesteld bedrag van 242 000,00 EUR inclusief btw. 

Artikel 2 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode 
220007/06/0711/07.  
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PUNT 12. 
PROVINCIAAL DOMEIN DE STER TE SINT-NIKLAAS  
OMGEVINGSWERKEN PETANQUE-SITE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE OP NATIONAAL NIVEAU 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903898 van 14 augustus 2019 

Tussenkomst : Peter Hertog 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, 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 overheids-opdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 

Besluit van de deputatie van 9 mei 2019 waarbij de omgevingswerken Petanque-
site in het Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas principieel werden 
goedgekeurd mits aandacht voor veilige, overdekte fietsstelplaatsen voor alle 
soorten fietsen. 

2.   Motivering 

In het Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas voldoet de enige toegangsweg 
naar de petanquehal voldoet vandaag niet om te fungeren als 
evacuatieweg/brandweerweg. Deze weg is namelijk te smal en de bochten zijn te 
scherp. 

Ook zou er een nieuwe doorsteek moeten voorzien worden naar het nabijgelegen 
voetbalveld. In het Masterplan De Ster wordt er van het huidige voetbalveld 
namelijk een evenementenweide gemaakt. Deze nieuwe doorsteek zal dan zowel 
als evacuatieweg, alsook als logistieke weg naar deze evenementenweide 
fungeren. 
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De dienst Patrimonium heeft een nieuw ontwerp opgemaakt waarbij zowel de voor- 
als de achterkant van de petanquehal toegankelijk zijn voor de hulpdiensten :  

Heraanleg deel dreef tussen Lange Rekstraat richting oost voetbalveld 

Het eerste deel van de toegangsweg zal bestaan uit een betonpad met een 
breedte van 4m (conform evacuatieweg) met uitwijkzone en met strook 
langparkeerplaatsen, bestaande uit betongrasdallen. Het bestuur verkiest om dit 
eerste deel niet af te sluiten aan de straatkant, waardoor dit deel van de weg een 
semi-openbaar karakter krijgt met semi-openbare parkeerplaatsen. In het totaal 
worden in dit eerste deel 15 parkeerplaatsen voorzien. 

De illegale doorsteek naar de naastliggende fitness welke gebruikt wordt door 
wagens en voetgangers van deze fitness, zal opnieuw volledig worden 
dichtgemaakt voor elk gebruik, voor auto’s, fietsers en voetgangers. 

Op het einde van dit stuk weg zijn er twee afslagen : één afslag naar de 
petanquehal en één naar de toekomstige evenementenweide. Beide afslagen zijn 
afgesloten door een afzonderlijke poort. Hier is ook voldoende plaats voorzien om 
te keren met personenwagens. 

Nieuwe toegang petanquehal met extra parkeerplaatsen  

Momenteel zijn er aan de petanquehal te weinig parkeerplaatsen. Op drukke 
dagen staat het terras onmiddellijk vol en parkeert iedereen zijn wagen op het 
grasveld. 

In het nieuwe ontwerp loopt de toegangsweg ten westen van de petanquehal. 
Deze weg loopt door tot achteraan het perceel. Hier komen er een 40-tal 
parkeerplaatsen, wat ongeveer neerkomt op de maximumcapaciteit van de 
petanquehal. Op het einde van deze weg is er ook de mogelijkheid tot een 
doorsteek richting het Wijnhuis en zo tot de N70 waar een bushalte is. Dit kan 
zowel voor wagens of enkel voor voetgangers en fietsers, afhankelijk van de 
afspraken die nog moeten gemaakt worden. 

De toegangsweg zal bestaan uit beton en de parkeerplaatsen uit beton-grasdallen. 

Er komt ook een voldoende brede en hoge groenbuffer van 2 meter tussen de 
parkeerplaatsen en de aanpalende woningen. 

Om deze weg met voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanleggen, moet het 
oude clubhuis “Het Schuurke” worden afgebroken. 

Afbraak “Het Schuurke” 

Naast de petanquehal bevindt er zich het oude clubhuis “Het Schuurke”. Dit 
clubhuis bevindt zich in een slechte bouwkundige staat. Er is veel asbest aanwezig 
in dit gebouw en de nutsleidingen zijn niet meer conform. Hierdoor is dit gebouw 
niet meer veilig om nog verder te gebruiken. Ook energetisch voldoet dit clubhuis 
niet meer aan de hedendaagse normen. Het clubhuis is namelijk niet of nauwelijks 
geïsoleerd en heeft nog enkel glas. 
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Enkele jaren geleden werd de huidige petanquehal opgericht met cafetaria. Dit ter 
vervanging van de oude petanquehal (welke recent is afgebroken) en het oude 
clubhuis.  

Alle spelers maken gebruik van deze nieuwe petanquehal met bijhorend cafetaria. 
Enkel de vzw Seniors Petanqueclub gebruikt nog exclusief het oude clublokaal 
“Het Schuurke”.  

Momenteel is de huurovereenkomst van dit clubhuis met de provincie ook 
afgelopen. Daarom wordt er voorgesteld om het oude clubhuis ‘het Schuurke’ af te 
breken. Deze ruimte is trouwens nodig voor de aanleg van de parkeerplaatsen. 

Herinrichting buitenruimte petanquehal 

Ook de buitenruimte van de petanquehal wordt opnieuw aangepakt. Er wordt een 
centraal plein aangelegd, voorzien van enkele bomen. Dit plein zal fungeren als 
ontmoetingsruimte, afspreekplaats, terras en vormt de verbinding tussen de buiten-
petanquevelden en de binnen-petanquevelden. 

Ook de buiten-petanquevelden worden heraangelegd. In een eerste fase worden 
er 7 banen voorzien. Er is ruimte voorzien om dit aantal banen te verdubbelen. 

Nutsvoorzieningen 

Alle aanwezige nutsvoorzieningen naar de petanquehal zijn verouderd en lopen via 
privaat domein. Als de toegangsweg wordt heraangelegd is het zeer opportuun om 
ook al deze nutsleidingen mee te vernieuwen. 

Volgende nutsleidingen zouden moeten vernieuwd worden: 

• Verlichting toegangspad (incl. voeding); 

• Verlichting petanquesite (incl. voeding); 

• Nieuwe gescheiden riolering Petanquehal; 

• Electrische voeding Petanquehal; 

• Watertoevoer Petanquehal; 

• Gastoevoer Petanquehal; 

• Wachtleidingen (toekomstige nutsvoorzieningen: data, … ). 

Doordat er ook een nieuwe doorsteek naar de toekomstige evenementenweide 
wordt aangelegd is het opportuun om ook hier reeds de nodige nutsvoorzieningen 
te voorzien. Deze zijn: 

• Afvoerbuis riolering evenementenplein; 

• Electrische voeding evenementenplein; 

• Watertoevoer evenementenplein; 

• Gastoevoer evenementenplein; 

• Wachtleidingen. 

• Datalijnen. 
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Overdekte fietsenstalling 

Er wordt ook een overdekte fietsenstalling voorzien aan de petanquehal. 

In zitting van 9 mei 2019 heeft de deputatie zich principieel akkoord verklaard met 
de omgevingswerken Petanque-site in het Provinciaal domein De Ster in Sint-
Niklaas mits aandacht voor veilige, overdekte fietsstelplaatsen voor alle soorten 
van fietsen.  

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

De volgende selectie- en gunningscriteria zijn in het bestek opgenomen :  

• Selectiecriteria: erkenning ;  

• Gunningscriteria: prijs 100%. 

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een visum 
aangebracht op het bestek. 

De procedure “werken met derden” is gevolgd. De documenten “informatie-
uitwisseling” en “intern werkreglement” zijn toegevoegd aan het bestek. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 463.135,00 EUR btw verlegd 
(560.393,35 EUR inclusief btw) en zou ten laste gelegd worden van budgetsleutel 
220007/06/0711/05 van het budget 2019. 

3.   Besluit 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 2015-0742 en de raming voor de opdracht “Sint-Niklaas : 
Provinciaal domein De Ster : Omgevingswerken Petanque-site”, opgesteld door het 
Departement Logistiek, dienst Patrimonium 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 463.135,00 
EUR btw verlegd (560.393,35 EUR inclusief btw). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

Artikel 4 

De uitgave zal ten laste worden gelegd van budgetsleutel 220007/06/0711/05 van het 
budget 2019. 
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PUNT 13. 
PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK TE WACHTEBEKE 
EVENEMENTENEILAND – AANLEG BETONPAD 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903908 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : Lut De Jaeger, Hilde Bruggeman 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet 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. 

2.   Motivering 

De bouwprogramma’s voor het aanleggen van de noorderzijde van de betonpaden 
van het evenementeneiland en het aanpassen van de bolbrug in functie van de 
evacuatie van het evenementeneiland werden goedgekeurd in de ‘overzichtsnota 
geplande projecten 2019’, in de zitting deputatie van 14 maart 2019. Deze twee 
dossiers worden samen genomen en als één dossier aanbesteed. 

Het ontwerp omvat de volgende werken : 

1. Intensief onderhoud bestaande dolomietwegen 

De bestaande dolomietpaden kunnen de toenemende druk van het verkeer van de 
steeds frequenter voorkomende en steeds groter wordende evenementen op het 
evenementeneiland niet meer aan. Deze paden vergen veel en duur onderhoud. 
Na elk groot evenement moet er telkens een nieuw laagje dolomiet worden gelegd 
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om de putten te vullen. Ondanks dit intensieve onderhoud zijn de dolomietpaden 
tevens onvoldoende integraal toegankelijk voor mindervaliden en oudere mensen. 

2. Vervangen dolomietpaden door betonpaden 

Vorig jaar is daarom intern afgesproken om de meest belaste dolomietpaden naar 
en op het evenementeneiland te vervangen door betonpaden. Deze vergen 
nauwelijks onderhoud en zijn het hele jaar door erg toegankelijk. Er is vervolgens, 
in aanloop naar de tweede editie van het evenement ‘de warmste week’, reeds een 
eerste deel dolomietpaden vervangen door betonpaden. Aangezien de 
toegangsweg naar het evenementeneiland en het grootste deel van het zuidelijke 
pad bij de eerste editie erg veel last hadden van schade en modder, zijn deze 
reeds aangepakt, Nu zouden we de bovenstaande aanpassingen aan het zuidelijk 
pad willen vervolledigen, alsook het noordelijk pad en halverwege een 
dwarsverbinding op het evenementeneiland. Deze weg is 3m breed omdat deze 
voornamelijk door voetgangers gebruikt zal worden en beperkt logistiek verkeer. 
Gedurende het hele jaar buiten de periodes van evenementen maken deze paden 
bovendien deel uit van de grotere parkwandeling rondom de grote klaverbladvijver. 

3. Toegangsweg/logistieke weg 

Het tweede deel van de toegangsweg die bestond uit dolomiet is reeds vervangen 
door een betonpad in fase 1. Er werd gekozen voor een pad van 4m breed omdat 
hier wel veel volk en logistiek verkeer passeert. Deze weg fungeert namelijk ook 
als belangrijke dienstweg bij opbouw en afbraak van grote evenementen. 

Het eerste deel van deze toegangsweg bestaat nog uit een oud asfaltpad van 
slechts 3m breed. Hier merken we dat deze weg iets te smal is. De zijkanten 
worden regelmatig kapotgereden, waardoor de bermen telkens heringezaaid 
moeten worden. Als het druk is in het domein is deze weg redelijk krap door 
kruisende wandelaars fietsers en logistiek verkeer. Zoals voorzien willen we dit 
deel ook vervangen door een betonpad van 4m breed. Zo ontstaat er één coherent 
en comfortabel geheel vanaf parking 1. 

Het vervangen van deze dolomiet- en asfaltpaden door betonnen paden past ook 
in ons groter in opmaak zijnde padenplan. 

4. Evacuatieweg via aangepaste bolbrug evenementeneiland 

Het evenementeneiland heeft momenteel slechts één bruikbare evacuatieweg aan 
de oostzijde via een landhoofd. De andere toegangen van het evenementeneiland 
zijn twee houten bruggen en één bolbrug aan de westzijde. De houten bruggen zijn 
niet sterk genoeg en de bolbrug is te steil om er met grote voertuigen over te gaan 
zoals een brandweerwagen. De brandweer en de hulpdiensten zijn al langer 
vragende partij om een tweede evacuatieweg aan te leggen.  

Ook voor de logistieke afhandeling van het evenementeneiland zou een tweede 
logistieke weg zeer wenselijk zijn. De ene weg kan dan gebruikt worden voor de 
bezoekers terwijl de andere weg kan gebruikt worden voor logistiek, zodat er zo 
weinig mogelijk kruising is tussen logistiek verkeer en bezoekers. 

Een tweede bruikbare evacuatieweg en logistieke weg kan gecreëerd worden door 
de bestaande bolbrug “af te vlakken”, namelijk door de aan- en de afloop te 
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verhogen, waardoor de hellingsgraad vermindert en er een integraal toegankelijk 
brug gemaakt wordt. Hierdoor kan deze aangepaste bolbrug wel fungeren als 
evacuatieweg. 

Deze vernieuwde bolbrug zal ook moeten voorzien worden van een nieuwe 
leuning. Deze leuning is zo ontworpen dat de oude en de nieuwe vorm van de brug 
versmelten met elkaar en er een aantrekkelijk geheel ontstaat als herkenbare 
toegang tot het eiland en als herkenningspunt binnen het domein. Hierin is er ook 
een nieuwe poort geïntegreerd die het mogelijk maakt het eiland aan deze kant af 
te sluiten tijdens bepaalde evenementen. 

5. Vereiste optie: uitvoering dwarsverbinding in betonverharding 

Op het evenementeneiland willen we ook een dwarsverbinding aanleggen tussen 
de twee houten bruggen (de noord-zuid verbinding. Momenteel bevindt hier zich 
geen verbindingsweg en bestaat de ondergrond voornamelijk uit betongrasdallen. 
Een verbinding uit een betonpad zorgt voor een vlottere en aangenamere circulatie 
op het evenementeneiland van bezoekers en logistieke voertuigen. Dit wordt 
opgenomen als vereiste optie in het bestek. 

Prijs is het enige gunningscriterium. 

Voor deze opdracht is de volgende erkenning vereist: C (Wegenbouwkundige 
werken), Klasse 2. 

Voorgesteld wordt om deze werken te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure. Deze opdracht zal gepubliceerd worden op nationaal niveau. 

De uitvoering van deze opdracht wordt geraamd op 359 904,82 EUR inclusief btw 
(297 442,00 EUR excl. btw) en zal ten laste gelegd worden van budgetsleutel 
220007/06/0711/01 van het budget 2019. 

IDPBW heeft een visum aangebracht op het bestek 

De procedure ‘werken met derden’ is gevolgd. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De voorwaarden voor  

“2018-0342: Wachtebeke, Domein Puyenbroeck: Aanleg betonpad noordzijde 
eiland en aanpassen bolbrug”  worden vastgesteld, zoals bepaald in bijgaand 
ontwerp, bestaande uit bestek, offerte, plans en raming ten bedrage van 
297 442,00 EUR (exclusief btw). 

Artikel 2 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure. 
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Artikel 3 

De uitgave zal ten laste worden gelegd van budgetsleutel 220007/06/0711/01 van het 
budget 2019. 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM DE PUNTEN 
14 EN 32 GEZAMENLIJK TE BEHANDELEN.  DE INITIATIEFNEMER EN DE RAAD 
STEMMEN DAARMEE IN. 

PUNT 14. 
APB PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS – INKANTELING IN DE PROVINCIALE 
ORGANISATIE: 
- PRINCIPIEEL AKKOORD MET DE INTEGRATIE M.I.V. 01 JANUARI 2020 
- KENNISNEMING VAN HET STAPPENPLAN 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903928 van 14 augustus 2019 

PUNT 32. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
RECREATIEDOMEINEN: ORGANISATIEVORM EN OPTIMALISATIE-OEFENING: SPECIFICITEIT 
BEHEER DOMEINEN VS. ADMINISTRATIE, BTW-CONSEQUENTIES, CENTRAAL LEIDERSCHAP 

Greet De Troyer licht haar vragen toe. Gedeputeerde Charlier beantwoordt de 
vragen. 

Tussenkomsten : Greet De Troyer, Bart Blommaert, Christian Bauwens, 
Kristof Windels, Bruno Matthys, Gedeputeerde Moens 

PUNT 14 - STEMMING 

• principieel akkoord met de integratie m.i.v. 01 januari 2020: 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 20 
Aantal nee-stemmen : 15 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

Bruno Matthys en Kristof Windels geven een stemverklaring namens hun 
fractie. 

• kennisneming van het stappenplan 

Tussenkomsten: Hilde Bruggeman, Greet De Troyer 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 42 van het provinciedecreet; 

Artikel 237 van het provinciedecreet; 

Provincieraadsbesluit van 11 september 2003 waarbij met ingang van 1 januari 
2004 de exploitatie van het provinciaal domein De Gavers werd toevertrouwd aan 
een autonoom provinciebedrijf; 

Het bestuursakkoord 2019-2024 waarin gekozen wordt voor een eenvormige 
beheersstructuur voor de domeinen met voldoende autonomie binnen de 
provinciale werking; 

2.   Motivering 

Bij beslissing deputatie van 25 augustus 2016 werd de ontbinding van het APB De 
Gavers uitgesteld tot in 2018 en gevraagd de financiële situatie op dat ogenblik te 
beoordelen (2017 is in beginsel het laatste jaar van de herzieningsperiode voor het 
zwembadcomplex). 

De BTW-voordelen die het APB geniet worden steeds beperkter en meer onzeker. 
Bovendien worden de inspanningen (ook financieel) om deze BTW-voordelen te 
bewerkstelligen steeds groter en complexer. 

De regelgeving met betrekking tot BBC 2020 en het gewijzigde Provinciedecreet 
impliceren dat het APB in het bijzonder inzake de uitgavencyclus ofwel een volledig 
eigen regeling uitwerkt met voldoende functiescheiding en controlemomenten 
ofwel de regeling van de provincie volgt.  
Dit laatste betekent het einde van de iets meer flexibele uitgavencyclus uit het 
verleden. 

De uniforme organisatie van de provinciale domeinen kan leiden tot bepaalde 
schaalvoordelen. Het APB zou dan ook kunnen opgenomen worden in de 
beleidsrapporten van het provinciebestuur, conform de beleidsopties van de 
Vlaamse overheid die meer consolidatie van de cijfergegevens wenst. 

Een aantal uitgaven die de APB-structuur met zich meebrengt, zullen volledig 
wegvallen. 

Hierbij wordt in eerste instantie geacht aan de steeds oplopende kosten voor 
consultancy in functie van het realiseren van BTW-voordelen en voor 
boekhoudkundige ondersteuning. 
Andere kosten die de APB-structuur met zich meebrengt, zijn de presentiegelden 
voor de leden van de organen van het APB, de kosten voor de bedrijfsrevisoren en 
de kosten voor het sociaal secretariaat. 

De manier van aanpak om het autonoom provinciebedrijf De Gavers te integreren 
in de rechtspersoon provincie Oost-Vlaanderen wordt met de nodige zorg 
voorbereid. Er zijn geen indicaties dat de voorgestelde timing van 1 januari 2020 
tot integratie van het autonoom provinciebedrijf De Gavers in de rechtspersoon 
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provincie Oost-Vlaanderen niet haalbaar of wenselijk is. Het voorgestelde 
stappenplan is realistisch. De provincieraad kan zich vinden in het feit dat 
bepaalde tussentijdse stappen versneld worden uitgevoerd. Op die manier wordt er 
sneller duidelijkheid gecreëerd. 

3.   Besluit 

Enig artikel 

De provincieraad gaat principieel akkoord met de integratie van het autonoom 
provinciebedrijf De Gavers, hierna APB te noemen, in de rechtspersoon provincie 
Oost-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2020. 

De provincieraad neemt kennis van het stappenplan dat gevolgd wordt om het 
APB te integreren in de provincie en het betrokken APB te vereffenen. 

PUNT 15. 
RUIMTE  
GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “R4 KNOOP  WACHTEBEKE” – 
OPENBAAR ONDERZOEK 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903603 van 01 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen  

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

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

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

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

De plenaire vergadering van 23 april 2019 en het verslag ervan 
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Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 houdende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wachtebeke' te 
Wachtebeke 

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

Het op 17 juli 2019 op het provinciehuis ontvangen dossier over het ontwerp 
gewestelijk RUP 'R4 knoop Wachtebeke' te Wachtebeke, met het besluit van de 
Vlaamse regering houdende de voorlopige vaststelling, het ontwerp gewestelijk 
RUP en de overige procedurestukken 

2.   Motivering 

Planinhoud 

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

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

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

De specifieke doelstellingen voor de zone Wachtebeke zijn: 

• Doorstroming op de A11/E34/N49 maximaal garanderen 
• Een vlotte uitwisseling garanderen tussen de A11/E34/N49 en 

het deel van de R4 Oost ten noorden ervan. 
• De ontsluiting van het primaire II gedeelte van de R4 Oost 

gebeurt via de primaire weg I 
• Het verkeer van/naar Zelzate mag niet gemengd worden met 

havenverkeer -> bij voorkeur gescheiden systemen  
• Een duidelijke ontsluiting voor Zelzate, die sluipverkeer 

ontmoedigt 
• Het niet onnodig bemoeilijken van herkomst- en 

bestemmingsverkeer van en naar de haven via de R4 Oost 

Volgende zaken maken deel uit van het planvoornemen: 

• Ter hoogte van de kruispunten Leegstraat-Kanaalstraat en 
Rijkswachtlaan-Akker worden onderdoorgangen voorzien van de 
R4 onder de lokale wegenis 

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

• Een bypass wordt voorzien aan de Cosmosmet een aangepast 
oprit naar de N49 toe 
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• De bestaande afrit van Brugge/R4 West naar de R4 Oost Haven 
blijft behouden. Er wordt wel een nieuwe oprit voorzien voor 
verkeer van de R4 Oost Haven naar Antwerpen met bypass. 

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

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

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

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

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

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

Planningscontext 

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

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

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

Het PRS selecteert de N449-noord van A11/N49 (Zelzate) tot Rechtstro 
(Wachtebeke) als secundaire weg. Hierbij wordt vermeld dat er aandacht moet zijn 
voor de leefbaarheid in de doortocht van Wachtebeke. 
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De strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-
50’ bevat 4 ruimtelijke principes als toetsende elementen waaraan ruimtelijk beleid 
en projecten worden onderworpen:  

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

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

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

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

3.   Besluit 

Artikel 1.  

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

Art. 2.  

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

PUNT 16. 
RUIMTE  
GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “R4 KNOOP  WONDELGEM (GENT)” – 
OPENBAAR ONDERZOEK 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903604 van 01 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

 

Provincieraad van 4 september 2019 41 



NOTULEN 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1. Feitelijke en juridische gronden 

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

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

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

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

De plenaire vergadering van 23 april 2019 en het verslag ervan 

Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 houdende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wondelgem' te Gent 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wondelgem' 
te Gent dat loopt van 30 juli 2019 tot en met 27 september 2019 

Het op 17 juli 2019 op het provinciehuis ontvangen dossier over het ontwerp 
gewestelijk RUP 'R4 knoop Wondelgem' te Gent, met het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de voorlopige vaststelling, het ontwerp gewestelijk RUP en de 
overige procedurestukken 

2.   Motivering 

Planinhoud 

De Vlaamse regering wil met het project ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire 
wegen (R4WO)’ de R4 West en Oost ombouwen tot primaire wegen, dit houdt o.m. 
het omvormen van een aantal kruispunten in. De Vlaamse overheid wil hierbij een 
goede verkeersafwikkeling, een betere verkeersveiligheid alsook een hogere 
verkeersleefbaarheid realiseren.  

In het verleden werd voor een groot deel van deze omvorming al een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Het voorliggend plan gaat dieper in op het 
westelijk deel van de R4, met name het knooppunt zeeschipstraat – 
Evergemsesteenweg. Dit knooppunt valt buiten het destijds opgemaakte GRUP.  

Het plangebied van het GRUP situeert zich ten noorden van Gent, in Wondelgem 
en omvat het gebied tussen de Ringvaart en de Christoffelweg - Zeeschipstraat. 
De doelstelling van dit GRUP is de inrichting van dit knooppunt conform het 
voorkeursconcept “lampenconcept” mogelijk te maken. Het voorkeursscenario voor 
deze knoop vereist een bestemmingswijziging aangezien de voorziene 
infrastructuur buiten de reservatiestrook op het gewestplan is gelegen. 
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Volgende zaken maken deel uit van het planvoornemen: 

• Heraanleg R4 als primaire weg I; 
• Realisatie weginfrastructuur voor de uitwisseling tussen de R4 en de lokale 

wegenis (aanleg lussen alsook op- en afritten); 
• Verleggen van de spoorlijn L216 (inclusief het definiëren van de bouwvrije 

stroken) zodat geen kruisingen met de geplande weginfrastructuur nodig 
zijn; 

• Realisatie van een hoofdroute bovenlokale functionele fietsroute, 
fietssnelweg langsheen de R4; 

• Lokale verlegging van de Viaductstraat voor het inpassen van de 
gewestelijke wegenis; 

• Realisatie van de nodige waterbuffer 
• Realisatie van de nodige groenbuffers of andere ingrepen in functie van 

landschappelijke inpassing van deze infrastructuur alsook in functie van 
ecologische infrastructuur/verbindingen; 

• (Her)definiëren van zones voor nutsleidingen (zowel luchtleidingen als 
ondergrondse leidingen)  

Planningscontext 

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

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

Binnen het PRS maakt het plangebied deel uit van de deelruimte ‘Oost-Vlaams 
kerngebied’ waarbij het grootstedelijk gebied Gent de hoogdynamische 
ontwikkelingen opvangt. Het plangebied valt binnen dit grootstedelijk gebied Gent. 
Binnen grootstedelijke gebieden wordt een belangrijk aandeel van de groei in 
Vlaanderen inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en 
ruimte voor economische activiteiten opgevangen.  

De R4 is in het RSV geselecteerd als primaire weg I. Het PRS selecteert de N456 
van Wiedauwkaai tot Evergem als secundaire weg. 

Binnen de deelruimte Oost-Vlaams kerngebied wordt de R4 uitgebouwd als 
grootstedelijke verdeelweg. Knooppunten van openbaar vervoer met de R4 
vormen belangrijke locaties voor regionale bedrijvigheid. Het openbaar 
vervoersnetwerk en de radiale verzamelwegen moeten dan ook optimaal 
aansluiten op de R4-openbaar vervoersknooppunten. 
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De strategische visie van de conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-
50’ bevat 4 ruimtelijke principes als toetsende elementen waaraan ruimtelijk beleid 
en projecten worden onderworpen:  

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

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

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

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

3.   Besluit 

Artikel 1.  

Het ontwerp gewestelijk RUP 'R4 knoop Wondelgem' te Gent wordt gunstig 
geadviseerd. 

Art. 2. 

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

 

PUNT 17. 
WONEN – REGLEMENTERING 
VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN HET 
PATRIMONIUM EN HET GEBIEDSDEKKEND MAKEN VAN HET AANBOD VAN SOCIALE 
VERHUURKANTOREN EN OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN 22 JUNI 2016, 
INWERKINGTREDING OP 04 SEPTEMBER 2019 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1903599 van 01 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen  

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

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1. Feitelijke en juridische gronden 
 
Artikel 107, 2de en 3de lid van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 
 
Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  
 
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.  
 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.  
 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
 
Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen 
ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring 
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid zoals gewijzigd op 16 
november 2018. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het 
sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode zoals 
gewijzigd op 8 februari 2019. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de 
erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren zoals gewijzigd 
op 28 oktober 2018. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en 
subsidiëring van huurdersorganisaties en het besluit van de Vlaamse Regering van 
20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van 
sociale verhuurkantoren en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 15 december 2006 houdende bepaling van de toekenning van VIA-subsidies 
aan de gesubsidieerde huurdiensten.  
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot uitvoering van diverse 
bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en 
tot versterking van de SVK-werking. 
 
Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning 
en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale 
subsidies.  
 
Reglement van 22 juni 2016 in het kader van de uitbreiding van het patrimonium 
sociale verhuurkantoren. 
 
Protocol inzake interbestuurlijke samenwerking woonbeleid tussen het Vlaams  
Gewest, de vzw Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), de vzw Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de 5 Vlaamse provincies van 1 
januari 2014.  
 
Provincieraadsbesluit van 18 november 2015 betreffende de toekenning van een 
projectsubsidie voor de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren.  
 
Provincieraadsbesluit van 22 juni 2016 betreffende het Subsidiereglement in kader 
van uitbreiding patrimonium sociale verhuurkantoren. 
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Voorstel van de Deputatie van 1 augustus 2019. 

2.   Motivering 
 
Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad de 
provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking 
hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het 
inwendige bestuur van de provincie. Voorliggend subsidiereglement is een 
reglement dat betrekking heeft op het woonbeleid van de Provincie Oost-
Vlaanderen. Het beleidsdomein wonen omvat grondgebonden materies met een 
open taakstelling voor de provinciebesturen.  
 
Het Protocol inzake interbestuurlijke samenwerking woonbeleid tussen het Vlaams 
Gewest, de vzw VVP, de vzw VVSG en de 5 Vlaamse provincies van 1 januari 
2014 omschrijft hoe de ondertekenaars kunnen samenwerken op een aantal 
concrete domeinen van het woonbeleid. De concrete domeinen van samenwerking 
zijn: de ondersteuning van het lokaal woonbeleid, het bijdragen tot het oplossen 
van problemen op de private en de sociale huurmarkt, het verzamelen en 
uitwisselen van gegevens, het opzetten van nieuwe experimenten in het 
woonbeleid, het aanbieden van complementaire vormingsinitiatieven en het 
verstrekken van gerichte informatie.  
 
In de vorige legislatuur heeft het provinciebestuur ervoor gekozen om beleid te 
ontwikkelen voor de ondersteuning van sociale en private huurders, eigenaars, 
eigenaars-verhuurders en sociale verhuurkantoren. Op die manier heeft de 
provincieraad impulsen verleend aan startende en groeiende sociale 
verhuurkantoren.  
Voor de periode van november 2015 tot en met oktober 2016 werd de Oost-
Vlaamse SVK’s in een eerste experimentele fase een éénmalige subsidie 
toegekend op basis van hun bestaand patrimonium met de bedoeling om groei te 
realiseren. In een tweede fase konden voldoende elementen worden samengelegd 
om een meer stabiele ondersteuning in de vorm van een reglement uit te werken. 
Dit reglement trad in werking op 22 juni 2016 en werd de laatste keer toegepast 
voor de periode november 2018 tot en met oktober 2019.  
 
Het provinciebestuur wil in de huidige legislatuur verder inzetten op het stimuleren 
van groei en in het bijzonder het gebiedsdekkend maken van het aanbod. In het 
kader daarvan worden een aantal aanpassingen in het reglement aangebracht. De 
focus komt nu sterker te liggen op gemeenten waar geen of weinig SVK- woningen 
zijn. Omdat Oost-Vlaanderen nog steeds minder SVK-woningen heeft dan het 
Vlaams gemiddelde, wordt ook nog ingezet op groei in het algemeen. Tot slot 
wordt rekening gehouden met de wijzigingen die zich gedurende 2017-2019 
hebben voorgedaan in de relevante Vlaamse besluitvorming. 

3.   Besluit 

 
Het Provinciaal Reglement betreffende de uitbreiding van het patrimonium en het 
gebiedsdekkend maken van het aanbod van sociale verhuurkantoren wordt 
vastgesteld als volgt: 
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Artikel 1 – Definities  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 
1° budgetjaar: het kalenderjaar waarin de subsidie wordt toegekend en uitbetaald;  
 
2°projectjaar: periode van 12 maanden vanaf 2 november in het kalenderjaar tot en 
met 1 november van het daarop volgende kalenderjaar; uitzondering hierop is het 
projectjaar 2019-2020, dat loopt van 1 november 2019 tot en met 1 november 
2020; 
 
3° project: een per definitie tijdelijk initiatief, waarvan de maximale duur wordt 
bepaald in verhouding tot de projectdoelstellingen, de beoogde resultaten en de 
resultaten van de jaarlijkse beoordeling van de vooruitgang van het project.  
Elk project wordt precies afgebakend in tijd en ruimte en er hoort een doorzichtig 
budget, concrete projectdoelstellingen en een welomschreven personeelsinzet bij;  
 
4° projectsubsidie: subsidie voor een afgebakend geheel van activiteiten,  
beperkt in de tijd, die niet voor de reguliere werking van de aanvrager van de  
subsidie zijn bestemd;  
 
5° wooneenheid: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is 
voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande;  
 
6° SVK: het sociaal verhuurkantoor dat erkend is overeenkomstig art. 56 van de 
Vlaamse Wooncode;  
 
7° SVK-besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 zoals 
gewijzigd op 28 oktober 2018 houdende bepaling van de erkennings- en 
subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;  
 
8° patrimonium: aantal wooneenheden per SVK; 
 
9° netto woninggroei: het in het projectjaar aantal nieuw in beheer genomen 
wooneenheden per SVK na aftrek van het in het projectjaar aantal uit beheer 
gegane wooneenheden per SVK;  
 
10° bruto woninggroei: het in het projectjaar aantal nieuw in beheer genomen 
wooneenheden per SVK; 
 
11° blinde vlek: gemeente waar op 1 november van het budgetjaar de verhouding 
van het aantal wooneenheden behorend tot het patrimonium van een SVK op 1000 
private huishoudens minder dan 1 bedraagt; 
 
12° woninggroei in een blinde vlek: het aantal in het projectjaar nieuw in beheer 
genomen wooneenheden in een blinde vlek, voor zover deze nieuw in beheer 
genomen wooneenheden het contingent wooneenheden niet overschrijden, dat 
bepaald wordt door het aantal private huishoudens in deze gemeente te delen door 
1000 en af te ronden naar boven tot een numerieke eenheid wordt bekomen. 
 
Artikel 2 – Voorwerp  
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Binnen de perken van het daartoe op het budget van de Provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst 
opgenomen ramingen en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de 
Deputatie projectsubsidies toekennen aan sociale verhuurkantoren teneinde de 
netto woninggroei te stimuleren op het grondgebied van de provincie Oost-
Vlaanderen en dit met bijzondere aandacht voor gemeenten waar weinig of geen 
aanbod is. 
 
Artikel 3 – Aanvraagcriteria  
 
§1 Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan volgende cumulatieve 
criteria worden voldaan:  
 
1° De aanvrager van de subsidie is een sociaal verhuurkantoor dat erkend is 
overeenkomstig artikel 56 van de Vlaamse Wooncode;  
2° De aanvraag van de subsidie heeft betrekking op de beoogde netto woninggroei 
alsook de beoogde woninggroei in een blinde vlek die tijdens het projectjaar zal 
plaatsvinden op grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
3° De woonéénheden, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, behoren 
uitsluitend of zullen uitsluitend behoren tot het patrimonium van de aanvrager.  
4° De woonéénheden, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moeten 
beantwoorden aan de bepalingen inzake woonkwaliteit zoals omschreven in artikel 
3 van het SVK-besluit.  
§2 De woonéénheden omschreven in artikel 9, § 2, laatste lid, van het SVK-besluit 
mogen niet in rekening worden gebracht voor het bepalen van de woninggroei en 
komen niet voor subsidie in aanmerking.  
 
Artikel 4 – Aanvraagprocedure  
 
§1 De aanvraag van de subsidie moet vóór 1 november van het budgetjaar via het 
daartoe bestemde formulier worden ingediend bij de Deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Ruimtelijke Planning, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 
Gent. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als 
bewijs van de datum van indiening.  
De aanvraag geldt telkens voor 1 projectperiode. Nieuwe aanvragen van een SVK 
kunnen enkel voor woonéénheden die nog niet eerder werden gesubsidieerd op 
basis van dit reglement.  
 
§2 Het dossier van de aanvraag moet minstens volgende gegevens of stukken 
bevatten:  
 
1° het volledig ingevuld en ondertekend gestandaardiseerd aanvraagformulier;  
2° een omschrijving van het project inclusief de opgave van de beoogde netto en 
bruto woninggroei en de beoogde woninggroei in een blinde vlek,  
3° de begroting van het project voor de volledige looptijd met opgave van de 
diverse financieringsbronnen;  
4° desgevallend een document ondertekend door de daartoe bevoegde persoon of 
door het daartoe bevoegd orgaan, waaruit blijkt dat externe financiering werd 
toegezegd;  
5° de opgave van eventueel andere subsidieaanvragen en hun inhoud bij de 
provincie of bij andere overheden en de stand van zaken van het dossier;  
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§3 Na de indiening van de aanvraag wordt de aanvrager van de subsidie 
schriftelijke medegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. Eventueel moet de 
aanvrager van de subsidie op schriftelijk verzoek alle bijkomende informatie 
verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen, noodzakelijk voor de 
beoordeling van de aanvraag. De Deputatie wijst de aanvraag af als onontvankelijk 
indien de aanvrager van de subsidie niet binnen de maand passend gevolgd geeft 
aan dit verzoek.  
 
Artikel 5 – Subsidiecriteria  
 
§1 De subsidie wordt verleend per subsidiabele wooneenheid op basis van de 
beoogde netto woninggroei en de beoogde woninggroei in een blinde vlek. 
§2. De volledige beoogde woninggroei in een blinde vlek komt in aanmerking voor 
subsidie als woonéénheid categorie A. 
§3. Het verschil tussen de beoogde netto woninggroei en de beoogde woninggroei 
in een blinde vlek komt in aanmerking voor subsidie als woonéénheid categorie B. 
 
Artikel 6 – Beslissingsprocedure  
 
De aanvragen van de subsidie worden voorgelegd aan de Deputatie, die beslist op 
basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5. 
 
Artikel 7 – Bedrag van de subsidie, aanwending en modaliteiten van 
uitbetaling 
 
§1 Het subsidiebedrag per nieuw in beheer genomen wooneenheid bedraagt 
2000,00 EUR voor woonéénheden categorie A en 1000,00 EUR voor 
woonéénheden categorie B. 
 
§2. Van het totale budget mag maximum 80% gaan naar woonéénheden categorie 
B. 
 
§3. Is het totale budget ontoereikend om de totale groei van Oost-Vlaamse SVK’s 
te kunnen subsidiëren, dan wordt in eerste instantie het subsidiebedrag per 
subsidiabele woonéénheid categorie B procentueel verminderd. In geval van 
ontoereikend budget kan het subsidiebedrag per subsidiabele woonéénheid 
categorie B echter nooit minder bedragen dan 500,00 EUR.  
 
§4. Blijft het budget als gevolg van deze vermindering in §3 alsnog ontoereikend, 
dan wordt per SVK het aantal subsidiabele woonéénheden categorie B 
procentueel verminderd.  
 
§5 Indien het budget als gevolg van deze laatste vermindering in §4 nog steeds 
ontoereikend is, dan worden geen woonéénheden categorie B gesubsidieerd en 
het subsidiebedrag per subsidiabele woonéénheid categorie A procentueel 
verminderd. 
 
§6 De subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd 
met subsidies van andere overheden. De provinciale subsidie kan echter 
uitsluitend worden aangewend voor de kosten waarvoor er geen andere 
subsidiëring bestaat of waarvoor andere subsidiëring ontoereikend is.  

§7 Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in 2 schijven als volgt: 80 % op het 
ogenblik van de toekenning door de deputatie en desgevallend op voorwaarde van 
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het strekken van de gevraagde inhoudelijke en financiële verantwoording met 
betrekking tot eerdere subsidiëring op basis van dit reglement, 20 % na het 
voorleggen van de gevraagde inhoudelijke en financiële verantwoording.  
 
§8 De toegekende subsidie kan uitsluitend worden aangewend voor de volgende 
kosten:  
1° personeelskosten  
2° werkingskosten  
3° investeringskosten  
 
Artikel 8 –Verantwoording van de subsidies  
 
De aanvrager moet uiterlijk op 15 november van het jaar volgend op het budgetjaar 
een uitgebreid activiteitenverslag en een financieel verslag gestaafd met de nodige 
bewijsstukken omtrent de besteding van de projectmiddelen bezorgen aan de 
dienst Ruimtelijke Planning.  
Het financieel verslag moet een volledig en schematisch overzicht van de 
inkomsten en de uitgaven met betrekking tot het project bevatten en tevens alle 
verantwoordingsstukken (facturen,…) voor de totaliteit van de gedane uitgaven van 
het project.  
 
Artikel 9 – Verbintenissen van de aanvrager  
 
De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe :  
 
1°bij uitvoering van het project de vigerende wettelijke, decretale en reglementaire 
voorwaarden strikt na te leven;  
2° in zijn publicaties en publieke contacten de steun van de Provincie Oost-
Vlaanderen te vermelden en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
herkenbare wijze aan te brengen;  
3° in te gaan op mogelijke initiatieven die de provincie neemt om het 
gesubsidieerde project voor te stellen.  
4° bereid zijn om ervaringen en methodieken over te dragen naar andere 
organisaties met het oog op deskundigheidsbevordering van de woonsector. Deze 
deskundigheidsbevordering kan op verschillende manieren tot stand komen en 
gebeurt in overleg met de dienst Ruimtelijke Planning. 
5° op hetzelfde ogenblik kopie te bezorgen aan de dienst Ruimtelijke Planning van 
alle verslagen en documenten, die in het kader van de Vlaamse Wooncode en de 
uitvoeringsbesluiten aan de Vlaamse overheid moeten worden bezorgd.  
 
Artikel 10 – Controle en sancties  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies 
te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en 
de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement bevat, afhankelijk van 
het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en een opsomming van de 
stukken die in functie van financiële controle minimaal moeten worden ingediend 
ter verantwoording van de subsidie.  
 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct 
werd nageleefd, kan de Deputatie, onverminderd het vorige lid, de toegekende 
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subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot 
uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
Indien uit de verantwoording blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen niet of niet 
volledig werden gerealiseerd, zal de Deputatie de toegekende subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen hetzij aanrekenen op het nog te ontvangen 
subsidiebedrag.  
 
Artikel 11 - Betwistingen  
 
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 
reglement.  
 
Artikel 12- Opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen 
 
Het Reglement van 22 juni 2016 in het kader van uitbreiding patrimonium sociale 
verhuurkantoren wordt opgeheven met ingang van 4 september 2019.  
 
Huidig reglement treedt in werking op 4 september 2019. 

PUNT 18. 
INTERNE ORGANISATIE 
FORENSISCHE AUDITOPDRACHT 1908 001 
KENNISNEMING VAN HET AUDITRAPPORT EN VAN DE GEPLANDE ACTIES OM TEGEMOET TE 
KOMEN AAN DE AANBEVELINGEN 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1903819 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : Elisabet Dooms, An Vervliet, Olaf Evrard, Filip Van Laecke 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 19. 
FUNCTIE PROVINCIEGRIFFIER 
VASTSTELLING VAN DE SELECTIEPROCEDURE, WIJZE VAN INVULLING EN SAMENSTELLING 
SELECTIECOMMISSIE 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1903912 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

• Vaststelling van de selectieprocedure en wijze van invulling: 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 31 
Aantal ja-stemmen : 31 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

• Samenstelling van de selectiecommissie: 

Voordrachten: 
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Voorzitter: Myra Vandekerckhove, Search & Selection 
Secretaris: Chrissie Polfliet, Search & Selection  
Deskundigen voor het eerste gedeelte (praktijkgerichte schriftelijke proef):  
• Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur 
• Danny Toelen, provinciegriffier bij het provinciebestuur Antwerpen 
• Geert Sintobin, algemeen directeur bij de Stad Roeselare  
• Albert De Smet, provinciegriffier bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
Deskundigen voor het tweede gedeelte (mondelinge proef):  
• Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur 
• Danny Toelen, provinciegriffier bij het provinciebestuur Antwerpen 
• Geert Sintobin, algemeen directeur bij de Stad Roeselare  
• Meike Van Grembergen, stadssecretaris bij Stad Eeklo 
• Albert De Smet, provinciegriffier bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 32 
Aantal ja-stemmen : 30 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 2 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1. Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet. 

Provincieraadsbesluit van 13 september 2000, houdende de vaststelling van de 
zitpenningen en vergoedingen in verband met vergaderingen van Provinciale 
Commissies en Jury's, zoals gewijzigd bij besluit van 27 februari 2013. 

Provincieraadsbesluit van 19 juni 2019 waarbij akkoord gegaan werd met de 
oppensioenstelling van Albert De Smet, voltijds statutair provinciegriffier, met 
ingang van 1 april 2020 en waarbij de functie van provinciegriffier vacant werd 
verklaard. 

Besluit van de deputatie van 29 november 2018 houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel. 

Besluit van de deputatie van 14 maart 2019 betreffende de personeelsformatie. 

2.   Motivering 

Albert De Smet, voltijds statutair provinciegriffier, gaat met ingang van 1 april 2020 
met pensioen, wegens pensioengerechtigde leeftijd. 

De functie van provinciegriffier is een decretale graad die verplicht moet worden 
voorzien.   
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Voor de invulling van deze functie zal een volwaardige selectieprocedure opgestart 
worden.  Dit betekent dat een selectiecommissie dient samengesteld te worden. 
De voorgestelde commissieleden zijn bereid de opdracht te aanvaarden.   

3.   Besluit 

Artikel 1 

Voor de invulling van de functie van provinciegriffier wordt een volwaardige 
selectieprocedure georganiseerd met volgende modaliteiten:  

 bekendmaking via de provinciale nieuwsbrief met vacatures, intranet, de 
provinciale website, Poolstok en eventuele kanalen binnen het werkveld.   
+ 
bekendmaking via volgende publicatiekanalen:  

o De Standaard + jobat.be (1/4de pagina): kostprijs van 2643,50 euro 
o Vacature nationaal (Het Laatste Nieuws  Oost- en West-

Vlaanderen + De Morgen nationaal + vacature.com): kostprijs van 
2100 euro 

o Publicatie op vvsg.be: kostprijs van 405 euro 

 selectiegedeelten: conform de rechtspositieregeling:  
o 1ste gedeelte: praktijkgerichte schriftelijke test (50 punten) 
o Assessment center (eliminerend) 
o 2de gedeelte: gesprek om vast te stellen of de kandidaat voldoet 

aan de taakomschrijving en functieanalyse (50 punten) 

 volledige uitbesteding van de selectieprocedure (praktijkgerichte schriftelijke 
test, assessment center en mondelinge proef), conform art. 40 van de 
rechtspositieregeling, meer bepaald aan Search & Selection: kostprijs 
geraamd op 14320 euro.   

 aanleggen van een wervingsreserve, met een looptijd van 2 jaar. 

Artikel 2 

De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Myra Vandekerckhove, Search & Selection 

Secretaris: Chrissie Polfliet, Search & Selection  

Deskundigen voor het eerste gedeelte (praktijkgerichte schriftelijke proef):  

• Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur 

• Danny Toelen, provinciegriffier bij het provinciebestuur Antwerpen 
• Geert Sintobin, algemeen directeur bij de Stad Roeselare  
• Albert De Smet, provinciegriffier bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

 
Deskundigen voor het tweede gedeelte (mondelinge proef):  

• Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur 

• Danny Toelen, provinciegriffier bij het provinciebestuur Antwerpen 
• Geert Sintobin, algemeen directeur bij de Stad Roeselare  
• Meike Van Grembergen, stadssecretaris bij Stad Eeklo 
• Albert De Smet, provinciegriffier bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
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PUNT 20. 
PROVINCIAAL ONDERWIJS 
NAAMSWIJZIGING PROVINCIALE SCHOLEN EN CENTRA M.I.V. HET SCHOOLJAAR 2019 – 
2020 
KENNISNEMING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1903648 van 01 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 21. 
EREDIENSTEN – ORTHODOXE KERKFABRIEKEN 
APOSTEL ANDREAS TE GENT 
JAARREKENING 2018 – VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1903807 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 31 
Aantal ja-stemmen : 31 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : - 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1. Feitelijke en juridische gronden 

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

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

Jaarrekening 2018 van de Orthodoxe Kerkfabriek Apostel Andreas te Gent, 
vastgesteld in de vergadering van de kerkfabriekraad van deze gemeenschap op 9 
juni 2019 en ingediend bij de provincie op 23 juli 2019. 

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

Voorstel van de Deputatie van 14 augustus 2019.  
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2.   Motivering 

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

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

Na onderzoek van de stukken blijkt dat het resultaat van de jaarrekening 2018 in 
overeenstemming is met het saldo van de zichtrekening op 31 december 2018.  

In 2017 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 27.500 EUR. 

Rekening houdend met het exploitatieoverschot van 2017 en de in 2018 ontvangen 
exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 
23.816,41 EUR.  

Uit de ingediende jaarrekening blijkt dat de kerkfabriek het exploitatiebudget strikt 
heeft opgevolgd.  

In het jaar 2018 werd verder geïnvesteerd in mozaïekiconen, waarvoor tevens een 
provinciale investeringstoelage van 1.300 EUR werd uitbetaald.  

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

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

3.   Besluit 

Artikel 1  

De Provincieraad adviseert de Jaarrekening 2018 van de Orthodoxe Kerkfabriek 
Heilige Apostel Andreas, met zetel te Sophie van Akenstraat 56, 9000 Gent, 
gunstig. 

Artikel 2  

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

PUNT 22. 
BESTUURSZAKEN – APB PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE 
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN PENSIOENLASTCONVENANT TUSSEN DE 
PROVINCIE, HET APB, DE GEMEENTE MERELBEKE EN HET OCMW MERELBEKE EN 
MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT UITVOERING EN HET STELLEN VAN 
RECHTSHANDELINGEN 
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Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903246 van 27 juni 2019 

Tussenkomsten : Greet De Troyer, Bart Blommaert, Christian Bauwens, Koen 
Roman 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

1. Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 42, §1, 264 bis en 265 bis van het Provinciedecreet. 

De wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 

De brief van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 14 
mei 2019 inzake de overdracht van het APB Lemberge naar de gemeente 
Merelbeke. 

De onderhandelingen tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, het APB Lemberge, 
de gemeente Merelbeke en het OCMW Merelbeke. 

Het voorstel van de deputatie van 27 juni 2019. 

2.   Motivering 

Voorliggend ontwerp van provincieraadsbesluit beoogt de goedkeuring van het 
pensioenlastconvenant tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, het APB Lemberge, 
de gemeente Merelbeke en het OCMW van Merelbeke. 

In het verslag aan de provincieraad wordt een toelichting gegeven bij deze 
overeenkomst en bij de door de provincieraad te nemen beslissingen. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De Provincieraad stemt in met het ontwerp van pensioenlastconvenant tussen de 
Provincie Oost-Vlaanderen, het APB Zorgcentrum Lemberge, de gemeente 
Merelbeke en het OCMW van Merelbeke. 

Artikel 2 

Het ontwerp van pensioenlastconvenant luidt als volgt: 
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TUSSEN: 

De Provincie Oost-Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Gouvernementstraat 1 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nr. 0207.725.795;  

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Leentje GRILLAERT, 
Gedeputeerde, en de heer Albert DE SMET, Provinciegriffier; 

Hierna de “PROVINCIE OOST-VLAANDEREN” genoemd; 

EN: 

Het Autonoom Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, met maatschappelijke zetel te 
B-9820 Merelbeke, Salisburylaan 100 en ingeschreven in het register van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0882.748.696; 

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Leentje GRILLAERT, 
Voorzitter; 

Hierna het “APB-PZC LEMBERGE” genoemd; 

EN: 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Merelbeke, met 
maatschappelijke zetel te B-9820 Merelbeke, Poelstraat 37 en ingeschreven in het 
register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0212.199.178; 

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Marleen VOLCKAERT, 
Algemeen Directeur (Waarnemend) en de heer Bertrand VRIJENS, Voorzitter 
OCMW Raad; 

Hierna het “OCMW MERELBEKE” genoemd; 

EN: 

De Gemeente Merelbeke, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, 
Hundelgemsesteenweg 353 en ingeschreven in het register van de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder nr. 0207.453.207; 

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Marleen VOLCKAERT, 
Algemeen Directeur (Waarnemend) en de heer Bertrand VRIJENS, Voorzitter 
gemeenteraad; 

Hierna de “GEMEENTE MERELBEKE” genoemd; 

Hierna elk afzonderlijk de “Partij” en gezamenlijk de “Partijen” genoemd; 
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OVERWEGENDE DAT: 

A. Deze overeenkomst kadert in de uitvoering van het decreet van 18 
november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies (hierna: het “Decreet Afslanking 
Provincies”); 

B. In het kader van het Decreet Afslanking Provincies op 31 december 2019 
(hierna: de “Datum van Overdracht”) een aantal bevoegdheden en 
bepaalde activiteiten ressorterend onder de PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN, en meer bepaald bevoegdheden en activa/passiva van het 
APB-PZC LEMBERGE, bij besluit van de Vlaamse Gemeenschap zullen 
worden overgedragen aan de GEMEENTE MERELBEKE en vervolgens, 
eveneens op de Datum van Overdracht, zullen worden overdragen aan het 
OCMW MERELBEKE (hierna: de “Overdracht”); 

C. Het OCMW MERELBEKE ingevolge en vanaf de Overdracht het 
vastbenoemd statutair personeel tewerkgesteld binnen het APB-PZC 
LEMBERGE (hierna: het “Overgedragen Statutair Personeel”) zal 
overnemen, hetgeen een impact heeft op de statutaire pensioenbijdragen 
verschuldigd door enerzijds het APB-PZC LEMBERGE en anderzijds het 
OCMW MERELBEKE op basis van de wet van 24 oktober 2011 tot 
vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten (hierna: de “Wet van 24 oktober 2011”); 

D. Het doel van deze overeenkomst erin bestaat om voor de bepaling van de 
eventueel verschuldigde responsabiliseringsbijdrage voor de jaren 2020 en 
volgende de verdeling tussen de Partijen vast te leggen van zowel:  

(i) de pensioenlasten m.b.t. het vóór de Datum van Overdracht 
gepensioneerde vastbenoemde statutair personeel van het APB-
PZC LEMBERGE die reeds lopende zijn op de Datum van 
Overdracht, alsook de toekomstige evoluties van deze 
pensioenlasten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot evoluties 
en wijzigingen ingevolge aanpassingen aan de toepasselijke 
regelgeving (hierna: de “Lopende Pensioenlasten”), 

(ii) de pensioenlasten m.b.t. het Overgedragen Statutair Personeel die 
omwille van hun pensionering op een tijdstip na de Overdracht pas 
ingaan na de Datum van Overdracht, alsook de toekomstige 
evoluties van deze pensioenlasten, zoals bijvoorbeeld maar niet 
beperkt tot evoluties en wijzigingen ingevolge aanpassingen aan 
de toepasselijke regelgeving (de “Toekomstige Pensioenlasten”), 
als 

(iii) de pensioenlasten van de gewezen statutaire personeelsleden en 
contractuele personeelsleden voor wie de diensten als 
contractueel personeelslid door een latere vaste benoeming voor 
de berekening van een ambtenarenpensioen in aanmerking 
worden genomen, die vóór de Datum van Overdracht uit dienst zijn 
getreden bij het APB-PZC LEMBERGE en op de Datum van 
Overdracht nog niet zijn gepensioneerd, alsook de toekomstige 
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evoluties van deze pensioenlasten, zoals bijvoorbeeld maar niet 
beperkt tot evoluties en wijzigingen ingevolge aanpassingen aan 
de toepasselijke regelgeving; 

E. De door het OCMW MERELBEKE overgenomen bevoegdheden en 
activiteiten aangaande het APB-PZC LEMBERGE met ingang vanaf 1 
januari 2020 zullen worden ingebracht in de Zorgband Leie en Schelde, 
een OCMW-Vereniging van publiek recht en het OCMW MERELBEKE het 
aan haar Overgedragen Statutair Personeel zal ter beschikking stellen van 
deze OCMW-Vereniging;  

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

ARTIKEL 1 – Rechten en plichten i.v.m. de Lopende Pensioenlasten en de 
Toekomstige Pensioenlasten 

1.1. De Partijen komen overeen dat de Lopende Pensioenlasten van het APB-
PZC LEMBERGE met betrekking tot het gepensioneerde vastbenoemde 
statutair personeel – opgenomen in de nominatieve lijst in BIJLAGE 1 van 
deze overeenkomst – (hierna: de “Lopende Pensioenlasten ten laste van 
de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN”) niet worden overgedragen aan het 
OCMW MERELBEKE.  

De PROVINCIE OOST-VLAANDEREN verbindt zich ertoe om vanaf de 
Datum van Overdracht de Lopende Pensioenlasten ten laste van de 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN integraal ten laste te nemen voor de 
bepaling van de (eventueel) verschuldigde responsabiliseringsbijdrage of 
van (eventuele) andere bijdragen of systemen die in de toekomst in de 
plaats zouden worden gesteld van de responsabiliseringsbijdrage.  

1.2. De Partijen komen overeen dat de Lopende Pensioenlasten van het APB-
PZC LEMBERGE met betrekking tot het gepensioneerde vastbenoemde 
statutair personeel – opgenomen in de nominatieve lijst in BIJLAGE 2 van 
deze overeenkomst – (hierna: de “Lopende Pensioenlasten ten laste van 
het OCMW MERELBEKE”) worden overgedragen aan het OCMW 
MERELBEKE.  

Het OCMW MERELBEKE verbindt zich ertoe om vanaf de Datum van 
Overdracht de Lopende Pensioenlasten ten laste van het OCMW 
MERELBEKE integraal ten laste te nemen voor de bepaling van de 
(eventueel) verschuldigde responsabiliseringsbijdrage of van (eventuele) 
andere bijdragen of systemen die in de toekomst in de plaats zouden 
worden gesteld van de responsabiliseringsbijdrage. 

1.3. De Partijen komen overeen dat de Toekomstige Pensioenlasten 
proportioneel worden verdeeld (conform artikel 20/1 Wet van 24 oktober 
2011, zoals van toepassing op de datum van ondertekening van deze 
overeenkomst):  

- De PROVINCIE OOST-VLAANDEREN verbindt zich ertoe om het 
deel van de Toekomstige Pensioenlasten ten laste te nemen dat 
betrekking heeft op de duur van de aanneembare diensten en 
periodes die het Overgedragen Statutair Personeel bij het APB-
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PZC LEMBERGE volbracht vóór de Overdracht. De gewone 
werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen verschuldigd op de 
wedden van het Overgedragen Statutair Personeel zijn niet 
verschuldigd door de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.  

- Het OCMW MERELBEKE verbindt zich ertoe om het deel van de 
Toekomstige Pensioenlasten ten laste te nemen dat betrekking 
heeft op de duur van de aanneembare diensten en periodes die 
het Overgedragen Statutair Personeel bij het OCMW MERELBEKE 
zal volbrengen vanaf de Overdracht. 

In BIJLAGE 3 van deze overeenkomst is de nominatieve lijst opgenomen 
van de statutaire personeelsleden waarvan de toekomstige rust- en 
overlevingspensioenen deel zullen uitmaken van de Toekomstige 
Pensioenlasten. 

1.4. De Partijen komen overeen dat de pensioenlasten van de gewezen 
statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden voor wie de 
diensten als contractueel personeelslid door een latere vaste benoeming 
voor de berekening van een ambtenarenpensioen in aanmerking worden 
genomen, die vóór de Datum van Overdracht uit dienst zijn getreden bij het 
APB-PZC LEMBERGE en op de Datum van Overdracht nog niet zijn 
gepensioneerd – opgenomen in de nominatieve lijst in BIJLAGE 4 van 
deze overeenkomst – niet zijn verschuldigd door het OCMW MERELBEKE. 

De PROVINCIE OOST-VLAANDEREN verbindt zich ertoe om vanaf het 
ogenblik van pensionering van deze gewezen statutaire personeelsleden 
en contractuele personeelsleden voor wie de diensten als contractueel 
personeelslid door een latere vaste benoeming voor de berekening van 
een ambtenarenpensioen in aanmerking worden genomen hun 
pensioenlasten integraal ten laste te nemen voor de bepaling van de 
(eventueel) verschuldigde responsabiliseringsbijdrage of van (eventuele) 
andere bijdragen of systemen die in de toekomst in de plaats zouden 
worden gesteld van de responsabiliseringsbijdrage.  

1.5. De Partijen komen overeen dat de pensioenlasten van de gewezen 
statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden voor wie de 
diensten als contractueel personeelslid door een latere vaste benoeming 
voor de berekening van een ambtenarenpensioen in aanmerking worden 
genomen, die vóór de Datum van Overdracht uit dienst zijn getreden bij het 
APB-PZC LEMBERGE en op de Datum van Overdracht nog niet zijn 
gepensioneerd – opgenomen in de nominatieve lijst in BIJLAGE 5 van 
deze overeenkomst – niet zijn verschuldigd door de PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN. 

Het OCMW MERELBEKE verbindt zich ertoe om vanaf het ogenblik van 
pensionering van deze gewezen statutaire personeelsleden en 
contractuele personeelsleden voor wie de diensten als contractueel 
personeelslid door een latere vaste benoeming voor de berekening van 
een ambtenarenpensioen in aanmerking worden genomen hun 
pensioenlasten integraal ten laste te nemen voor de bepaling van de 
(eventueel) verschuldigde responsabiliseringsbijdrage of van (eventuele) 
andere bijdragen of systemen die in de toekomst in de plaats zouden 
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worden gesteld van de responsabiliseringsbijdrage. Indien het OCMW 
MERELBEKE, om het even om welke reden – zoals bijvoorbeeld, maar 
niet beperkt tot de (gedeeltelijke) nietigheid, ongeldigheid of niet-
tegenwerpbaarheid aan of niet-afdwingbaarheid (onder meer jegens 
derden, met inbegrip van het betrokken vastbenoemd statutair personeel of 
enige pensioeninstelling) van de verbintenissen in deze overeenkomst – de 
Lopende Pensioenlasten ten laste van de PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN en/of het deel van de Toekomstige Pensioenlasten dat 
betrekking heeft op de duur van de aanneembare diensten en periodes die 
het Overgedragen Statutair Personeel bij het APB-PZC LEMBERGE 
volbracht voor de Overdracht ten laste zou moeten nemen, dan verbindt de 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN zich ertoe om het OCMW 
MERELBEKE integraal schadeloos te stellen en schadeloos te blijven 
stellen voor de naleving van deze verplichtingen. 

1.6. Indien de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, om het even om welke 
reden – zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de (gedeeltelijke) 
nietigheid, ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid aan of niet-
afdwingbaarheid (onder meer jegens derden, met inbegrip van het 
betrokken vastbenoemd statutair personeel of enige pensioeninstelling) 
van de verbintenissen in deze overeenkomst – de Lopende Pensioenlasten 
ten laste van het OCMW MERELBEKE en/of het deel van de Toekomstige 
Pensioenlasten dat betrekking heeft op de duur van de aanneembare 
diensten en periodes die het Overgedragen Statutair Personeel bij het 
OCMW MERELBEKE volbracht na de Overdracht ten laste zou moeten 
nemen, dan verbindt het OCMW MERELBEKE zich ertoe om de 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN integraal schadeloos te stellen en 
schadeloos te blijven stellen voor de naleving van deze verplichtingen. 

1.7. De Partijen komen overeen dat de volledige en aanhoudende uitvoering 
van de verbintenissen omschreven in artikel 1 van deze overeenkomst van 
essentieel belang is voor het plaatsvinden en het bestaan van de 
Overdracht. 

ARTIKEL 2 – Betaling van de pensioenbijdragen voor de jaren 2018 en 2019 

2.1. De statutaire pensioenbijdragen op basis van de Wet van 24 oktober 2011 
verschuldigd door het APB-PZC LEMBERGE met betrekking tot het 
kalenderjaar 2018 zullen worden gefactureerd aan en betaald door het 
APB-PZC LEMBERGE. 

2.2. De statutaire pensioenbijdragen op basis van de Wet van 24 oktober 2011 
verschuldigd door het APB-PZC LEMBERGE met betrekking tot het 
kalenderjaar 2019 zullen worden gefactureerd aan en betaald door de 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. 

ARTIKEL 3 – Overdracht reservefondsen  

Uiterlijk op de Datum van Overdracht zal het APB-PZC LEMBERGE de 
reservefondsen die zij tot en met de Datum van Overdracht opbouwde voor de 
betaling van responsabiliseringsbijdragen tot en met 2023 overdragen aan de 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, die zich er op haar beurt toe verbindt deze 
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fondsen integraal en uitsluitend aan te wenden voor het voldoen van haar 
verplichtingen onder de artikelen 1.1.,1.3., 1.4. en/of 2 van deze overeenkomst. 

ARTIKEL 4 – Kennisgeving aan de Federale Pensioendienst 

4.1 De Partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst voorgelegd aan en 
besproken met de Federale Pensioendienst en hebben deze overeenkomst 
vervolgens voorafgaand aan haar ondertekening aangepast aan de opmerkingen 
van de Federale Pensioendienst. 

4.2 Indien de Federale Pensioendienst vóór de Datum van Overdracht alsnog 
(bijkomende) redelijke opmerkingen zou hebben op de inhoud van deze 
overeenkomst, verbinden de Partijen zich ertoe om deze overeenkomst hieraan 
eerst aan te passen alvorens over te gaan tot de Overdracht. Indien de 
opmerkingen van de Federale Pensioendienst echter de economische 
evenwichten van deze overeenkomst zouden wijzigen, dan verbinden de Partijen 
zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een alternatief te komen 
dat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke overeenkomst ligt. 

ARTIKEL 5 – Duur 

Deze overeenkomst gaat in op de datum van haar ondertekening en wordt 
gesloten voor een bepaalde duur, tot en met het ogenblik dat het overlijden van de 
laatste gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen verbonden aan de 
pensioenlasten zoals opgenomen in de artikelen 1.1 tot en met 1.5.  is vastgesteld. 

ARTIKEL 6 – Geldigheid en afdwingbaarheid 

De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid of onafdwingbaarheid van een 
bepaling van deze Overeenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de 
overige bepalingen, evenals het overblijvende gedeelte van de aangetaste 
bepaling niet in het gedrang. De Partijen verbinden zich er toe om in dat geval de 
ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die dezelfde effecten en 
doelstellingen beoogt. 

ARTIKEL 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

7.1. Deze overeenkomst wordt beheerst en zal toegepast en geïnterpreteerd 
worden conform het Belgische recht. 

7.2. Voor geschillen die zouden ontstaan uit of in relatie tot deze overeenkomst, 
zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.  

Deze overeenkomst is opgemaakt te Gent, op [datum], in drie originelen van elk 
zeven (7) bladzijden en vijf (5) bijlagen, waarbij elke Partij erkent een origineel 
exemplaar te hebben ontvangen. 
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Voor de Provincie Oost-Vlaanderen 

 

 

______________________________________ 

Leentje GRILLAERT 

Gedeputeerde 

 

 

______________________________________ 

Albert DE SMET 

Provinciegriffier  

 

  

Voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Merelbeke 

 

 

______________________________________ 

Marleen VOLCKAERT 

Algemeen Directeur (Waarnemend) 

 

 

______________________________________ 

Bertrand VRIJENS 

Voorzitter OCMW Raad  
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Voor het Autonoom Provinciaal Zorgcentrum Lemberge  

 

 

______________________________________ 

Leentje GRILLAERT 

Voorzitter 

 

  Voor de Gemeente Merelbeke 

 

 

______________________________________ 

Marleen VOLCKAERT 

Algemeen Directeur (Waarnemend  

 

 

______________________________________ 

Bertrand VRIJENS 

Voorzitter OCMW Raad 

 

 

[Handtekeningen voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “gelezen en 
goedgekeurd”] 

 

BIJLAGE 1 – Nominatieve lijst van de begunstigden van de rust- en 
overlevingspensioenen die deel uitmaken van de Lopende Pensioenlasten ten 
laste van de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN zoals bepaald in artikel 1.1. 

 

[IN TE VULLEN ZODAT 50/50 VERDELING] 

64 Provincieraad van 4 september 2019 



 NOTULEN 

BIJLAGE 2 – Nominatieve lijst van de begunstigden van de rust- en 
overlevingspensioenen die deel uitmaken van de Lopende Pensioenlasten ten 
laste van het OCMW MERELBEKE zoals bepaald in artikel 1.2. 

 

[IN TE VULLEN ZODAT 50/50 VERDELING] 

 

BIJLAGE 3 – Nominatieve lijst van de statutaire personeelsleden waarvan de 
toekomstige rust- en overlevingspensioenen deel zullen uitmaken van de 
Toekomstige Pensioenlasten 

 

[IN TE VULLEN] 

 

BIJLAGE 4 – Nominatieve lijst van de gewezen statutaire en contractuele 
personeelsleden voor wie de diensten als contractueel personeelslid door een 
latere vaste benoeming voor de berekening van een ambtenarenpensioen in 
aanmerking worden genomen, die vóór de Datum van Overdracht uit dienst zijn 
getreden bij het APB-PZC LEMBERGE en op de datum van Overdracht nog niet 
gepensioneerd zijn, waarvan de pensioenlasten ten laste zijn van de PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN zoals bepaald in artikel 1.4. 

 

[IN TE VULLEN ZODAT 50/50 VERDELING] 

 

BIJLAGE 5 – Nominatieve lijst van de gewezen statutaire en contractuele 
personeelsleden voor wie de diensten als contractueel personeelslid door een 
latere vaste benoeming voor de berekening van een ambtenarenpensioen in 
aanmerking worden genomen, die vóór de Datum van Overdracht uit dienst zijn 
getreden bij het APB-PZC LEMBERGE en op de datum van Overdracht nog niet 
gepensioneerd zijn, waarvan de pensioenlasten ten laste zijn van het OCMW 
MERELBEKE zoals bepaald in artikel 1.5. 

 

[IN TE VULLEN ZODAT 50/50 VERDELING] 

 

Artikel 3 

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

Provincieraad van 4 september 2019 65 



NOTULEN 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeente Merelbeke, het 
OCMW Merelbeke en het APB Lemberge. 

PUNT 23. 
BESTUURSZAKEN – ETHIASCO CVBA 
LIDMAATSCHAP CLIENT BOARD 
BEVESTIGING AANSTELLING WALTER ROGGEMAN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903708 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 33 
Aantal ja-stemmen : 21 
Aantal nee-stemmen : 6 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet. 

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de vertegenwoordiging 
van de provincie in de diverse organen van de maatschappijen en vzw's. 

De statuten van EthiasCo cvba. 

De beslissing van de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019 
tot aanstelling van de heer Walter Roggeman als lid van de Client Board van 
EthiasCo cvba.  

Brief van EthiasCo cvba van 18 juni 2019.  

Voorstel van de deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 
 
Afvaardiging raadgevend comité EthiasCo cvba 
 
Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de heer Eric Scheire 
voorgedragen als effectief lid in het raadgevend comité van EthiasCo cvba.  
 
Het raadgevend comité wordt omschreven in artikel 28 van de statuten: 
“er wordt een raadgevend comité opgericht dat samengesteld is uit maximum 40 
leden, benoemd door de algemene vergadering buiten de leden van de raad van 
bestuur, onder de vertegenwoordigers van de coöperanten.” 
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Aanstelling Walter Roggeman op de algemene vergadering van 13 juni 2019 
(Client Board) 
 
Op 19 juni 2019 ontving de Provincie echter een brief van EthiasCo cvba, met de 
melding dat provincieraadslid Walter Roggeman door de algemene vergadering 
van 13 juni 2019 werd aangesteld als lid van de Client Board van EthiasCo cvba. 
 
Uit navraag bleek dat het raadgevend comité een modernere benaming kreeg en 
nu “Client Board” wordt genoemd en dat niet provincieraadslid Eric Scheire werd 
aangesteld (alhoewel hij werd voorgedragen door de Provincieraad op 27 maart 
2019), maar wel provincieraadslid Walter Roggeman. De aanstelling van 
provincieraadslid Roggeman door de algemene vergadering van EthiasCo cvba is 
gebeurd onder voorbehoud van officiële benoeming door de Provincieraad. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De heer Walter Roggeman wordt bevestigd als lid van de Client Board van 
EthiasCo cvba ingevolge de beslissing tot aanstelling door EthiasCo cvba op de 
Algemene Vergadering van 13 juni 2019.  

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de belanghebbenden en aan 
de voorzitter van EthiasCo cvba.  

PUNT 24. 
PATRIMONIUM PROVINCIE EN PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN 
RAAMCONTRACT “SCHRIJNWERK EN DROGE AFBOUW” 
GOEDKEURING VAN VOORWAARDEN EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903870 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad. 
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechts-
middelen 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 en 
artikel 43. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoe-
ringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en wijzigingen. 

2.   Motivering 

In het provinciaal patrimonium en de paraprovinciale instellingen dienen vaak 
kleinere en/of dringende werken uitgevoerd te worden (herstellingen, onderhouds-, 
aanpassings- en kleinere investeringswerken). Deze opdrachten vormen een 
substantieel deel van het takenpakket. 

In 2010 is gestart met het werken via raamcontracten voor de verschillende 
disciplines en de praktijk leert dat deze manier van werken, voor het op korte 
termijn inspelen op diverse kleinere functionele behoeften binnen het patrimonium, 
vlot en correct verloopt. De algemene bevindingen zijn positief : er wordt sneller en 
efficiënter ingespeeld op binnenkomende opdrachten. 

Op basis van evaluaties van het huidige systeem en in overleg met project-leiders 
uit andere disciplines werden enkele wijzigingen aan het huidige raamcontract 
doorgevoerd, die het inspelen op acute noden zal bevorderen. 

Deze wijzigingen omvatten in hoofdzaak het samenvoegen van de 4 eerdere 
percelen (grondgebied) tot één perceel, het incalculeren van deadlines en het 
opleggen van boetes bij termijnoverschrijvingen. 

Tevens wordt, om continuïteit te waarborgen, geopteerd om 3 aannemers aan te 
stellen waarbij de tweede, respectievelijk de derde aannemer deelopdrachten kan 
toegewezen worden bij tijdelijke (verlofperiodes, …) of permanente (faillissement, 
beëindigen contract, …) onbeschikbaarheid van de eerste, respectievelijk tweede 
aannemer. Dit om de problematiek van vroegtijdige verbreking van het contract, 
toegewezen aan één aannemer op te kunnen vangen en in periodes van grote 
drukte een tweede/derde aannemer te kunnen aanspreken. 

Het huidige raamcontract schrijnwerken en droge afbouw loopt ten einde op 
3 november 2019. 

Om de continuïteit van de uitvoering van dit type werken te vrijwaren dient een 
nieuwe aanbesteding te worden uitgeschreven. 

Het raamcontract is een opdracht voor het uitvoeren van herstellingswerken, 
onderhouds- en beperkte investeringswerken betreffende schrijnwerken en droge 
afbouw, in regie met geraamde bedragen, op afroep en via afzonderlijke 
deelopdrachten (door de deputatie goed te keuren) in het volledige patrimonium 
van het provinciebestuur en de para-provinciale instellingen van Oost-Vlaanderen. 
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De opdracht van het raamcontract omvat in één perceel het ganse grondgebied 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het raamcontract loopt over een periode van één jaar en is, bij toepassing van de 
Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 2°, binnen een termijn 
van 3 jaar na de gunning per jaar verlengbaar tot een maximale duur van 4 jaar.  

De uitvoering gebeurt in regie met jaarlijks vast opgegeven uurlonen, materialen 
tegen brutoprijs en desgevallend facturatie onderaanneming. 

De inschrijver past op de som van de posten uurlonen en de kostprijs van 
materialen een globale procentuele coëfficiënt toe, in meer of in min. Kosten voor 
eventuele onderaannemingen worden verhoogd met 6% en in het factuurbedrag 
opgenomen.  

Prijzen voor uurlonen zijn vastgelegd in de bestekken en worden behouden voor 
de loop van één jaar na toewijzing. Per evaluatieperiode van 12 maand worden 
deze uurlonen herzien en per mail meegedeeld aan de 
aannemer(s)/raamcontractant(en). 

In deze lonen zijn alle sociale en andere lasten, verplaatsings- en administratieve 
kosten, e.a. inbegrepen (exclusief btw). 

Facturatie van materialen gebeurt op basis van bruto catalogusprijzen leveranciers 
zonder korting. 

Facturatie van (uitzonderlijke) onderaannemingen gebeurt op basis van werkelijke 
facturatiekosten. 

Uitvoering gebeurt volledig door eigen personeel, met uitzondering van 
gespecialiseerde onderaannemingen (gevaarlijke werken, huur hoogtewerker, 
leveren en plaatsen van aluminium buitenschrijnwerk,…) en mits voorafgaande 
expliciete goedkeuring door de projectleider. 

De omvang van elke deelopdracht varieert van 0,- tot 15.000,- EUR en van 
15.001,- EUR tot 144.000,- EUR. Elke deelopdracht wordt afzonderlijk gegund, via 
lijst voorvastleggingen of nota deputatie, op basis van een meetstaat en een 
voorafgaand geraamd bedrag. 

Per deelopdracht wordt een afzonderlijke raming gevraagd, te bezorgen aan de 
projectleider uiterlijk 15 dagen na de bespreking, eventueel met plaatsbezoek. 

Voorgesteld wordt om het raamcontract “schrijnwerken en droge afbouw” te 
gunnen na een openbare elektronische procedure met nationale bekendmaking. 

Selectiecriteria : 

• Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) (sociaal en fiscaal); 

• Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve 
selectie); 

• Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) : 
 organogram met opgave van beroepskwalificaties en relevante 

ervaring; 
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 organisatiestructuur, personeel, materiaal en materieel; 
 beschrijving van toegepaste maatregelen en werkwijze in verband met 

afval-verwerking; 
 schriftelijke bevestiging dat de werfleiding of verantwoordelijke 

Nederlands spreekt en schrijft in voldoende mate om werfproblemen te 
behandelen; 

 referentielijst van soortgelijke lange termijnopdrachten; 

• Bewijs van erkenning:  
 D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse 

plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd); 
 Of D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen); 
 Of D14 (Glazenmakerswerk); 
 Of D20 (Metalen schrijnwerk); 

• Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's en burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

Het totale bedrag dat op jaarbasis gegund wordt bij afzonderlijke deelopdrachten 
wordt voorlopig geraamd op 180.000,- EUR, verdeeld over een 45-tal opdrachten 
van gemiddeld 4.000,- per deelopdracht, op basis van de gegevens van de 
voorbije jaren. 

Er wordt echter geen minimumbedrag gegarandeerd. De aanbestedende overheid 
verbindt er zich niet toe een minimum aantal deelopdrachten te betekenen. Deze 
raming is dus louter indicatief. 

De te verwachten coëfficiënt wordt op een vermindering van 5% geraamd. 

Aangezien werken met onderaannemers uitzonderlijk zijn, wordt telkens per 
deelopdracht in principe de procedure ‘werken met derden’ gevolgd. 

Vóór gunning van elke deelopdracht wordt, bij het voorafgaandelijk overleg tussen 
provinciebestuur en aannemer, de noodzaak om een veiligheidscoördinator aan te 
stellen, afgetoetst. 

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft een visum 
aangebracht op het bijzonder bestek. 

De uitvoering zal voor elke afzonderlijke deelopdracht ten laste gelegd worden van 
de toepasselijke budgetsleutel binnen het provinciaal budget of ten laste gelegd 
worden van de betreffende paraprovinciale instelling, voor zover er budget 
beschikbaar is. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De voorwaarden van het raamcontract voor het uitvoeren in regie op afroep, via 
afzonderlijke deelopdrachten, van herstellingswerken, onderhouds- en beperkte 
investeringswerken betreffende schrijnwerken en droge afbouw aan de gebouwen van 
het provinciaal patrimonium en de paraprovinciale instellingen, worden vastgesteld voor 
het geraamde totaalbedrag (op jaarbasis) van 180 000,00 EUR (exclusief btw), zoals 
bepaald in bijgaand bijzonder bestek. 
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Artikel 2 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

Artikel 4 

De uitgaven zullen ten laste gelegd worden van de diverse toepasselijke budget-
sleutels, naargelang de noodzaak zich stelt. 

PUNT 25. 
KERKFABRIEK SINT-BAAFSKATHEDRAAL – BOUWWERKEN: ONTHAALCENTRUM LAM 
GODS IN TUIN BISSCHOPPELIJK PALEIS 
GOEDKEURING ZAKENRECHTELIJKE REGELING, MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903916 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Gedeputeerde Moens 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Art. 43 § 1, 12e Provinciedecreet van 9 december 2005; 

2.   Motivering 

De Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal bouwt sinds maart 2019 een nieuw 
onthaalcentrum Lam Gods waarvan de opening is gepland voor 26 juni 2020. 

1) Geplande bouwwerken 

Hierbij wordt op de koer achter de Sint-Baafskathedraal, gelegen achter het 
kapittelhuis in de tuin van het bisschopshuis een circulatievolume gebouwd. Er is 
voorzien om ter hoogte van de garage van het bisschopshuis een ruimte te 
bouwen voor de klimaatinstallatie van het Lam Gods (in de sacramentskapel) en 
de crypte. In de ondergrond van de tuin van het bisschopshuis is een verbindende 
kanalisering voorzien van de klimaatinstallatie met de sacramentskapel en de 
crypte van de kathedraal. De locatie en de uitvoeringsmodaliteiten voor de 
klimaatinstallatie maken voorwerp uit van verder onderzoek in overleg met alle 
betrokken diensten en architectenbureau.  

2) Bouwrecht 
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In zitting van 11 april 2019 ging de deputatie principieel akkoord om aan de 
Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal een bouwrecht te verlenen. (Nano 1901878) In 
brief van 26 april 2019 werd dit medegedeeld aan de Kerkfabriek Sint-
Baafskathedraal. 

3) Zakelijke rechten in 2 zones 

Op vraag van de Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal, na overleg met de provinciale 
dienst Patrimonium, in brief van 24 juli 2019, dienen de zakelijke rechten bepaald 
te worden voor 2 zones: 

Klimaatinstallatie: infrastructuur ter hoogte van garage en tuin bisschopshuis 

Circulatievolume: nieuwe aanbouw in de hoek van de kathedraal en het 
kapittelhuis, ter hoogte van de tuin van het bisschopshuis. 

Dienst Patrimonium onderzocht de situatie en stelt volgende regeling voor: 

 

A. Klimaatinstallatie: eigendomsverwerving door natrekking en verlenen 
van erfdienstbaarheid 

De klimaatinstallatie zal worden voorzien in een ruimte ter hoogte van de garage 
van het bisschopshuis, die met een leidingenkanaal voor leidingen verbonden zal 
worden met de kathedraal. 

Er wordt voorgesteld dat de Provincie jegens de Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal 
kosteloos de eigendom verwerft indien uit verder technisch onderzoek zou blijken 
dat er ter hoogte van de parking een nieuwe technisch lokaal dient gebouwd en dit 
bij wijze van natrekking. 

De klimaatinstallatie zelf, samen met alle leidingen ervan, van en naar de 
kathedraal, blijven eigendom van de Kerkfabriek. De Provincie verleent een 
eeuwigdurende erfdienstbaarheid van overgang voor deze leidingen.  

De dienst stelt voor om de erfdienstbaarheid kosteloos te verlenen.  

Het opmetingsplan kan aangeleverd worden door een landmeter van de Provincie, 
tegen een vergoeding van 500 EUR.  

Deze erfdienstbaarheid dient verleend te worden bij notariële akte. Modaliteiten 
ivm onder meer de toegang van de Kerkfabriek tot de technische infrastructuur 
worden mee opgenomen in de akte. 

Er wordt voorgesteld dat de notariële akte opgemaakt en verleden wordt door een 
externe notaris, aangesteld door de Kerkfabriek. De aktekosten en de kosten 
opmetingsplan worden gedragen door de Kerkfabriek, omwille van de budgettaire 
transparantie. 

B. Circulatievolume: eigendomsoverdracht aan de Kerkfabriek Sint-
Baafskathedraal 
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Het circulatievolume wordt gebouwd tegen de kathedraal aan, op het perceel 
kadastraal gekend als Gent, 3de afd, sie C, nr. 565C. Dit is het perceel van het 
bisschoppelijk paleis met tuin, eigendom van de Provincie.  

Echter, de Kerkfabriek is van mening dat dit gedeelte van het provinciale perceel, 
ook genoemd “de koer van de Sint-Baafskathedraal”, die zich bevindt in de tuin 
van het bisschopshuis, tussen de Sint-Baafskathedraal, het kapittelhuis en de 
tuinmuur die loopt van de elektriciteitscabine (perceel nr. 560B) naar de kathedraal, 
in feite behoort tot het kadastraal perceel nr. 567C, dit is het perceel van de Sint-
Baafskathedraal, eigendom van de Kerkfabriek. 

Maw de tuinmuur, die momenteel gedeeltelijk gesloopt werd voor de uitvoering van 
de bouwwerken onthaalcentrum Lam Gods (circulatievolume), zou volgens de 
Kerkfabriek de werkelijke perceelsgrens zijn tussen de kathedraal (Kerkfabriek) en 
het bisschopshuis (Provincie). In die zin zou de informatie van het kadaster, die de 
grens tussen beide percelen bepaalt op de contouren van de kathedraal zelf, niet 
stroken met de werkelijke eigendomssituatie. 

Het is van belang om de juiste eigendomssituatie te kennen, om het 
zakenrechtelijke statuut van het circulatievolume te bepalen. 

4) Onderzoek grens perceel kathedraal en perceel bisschopshuis 

a. Motivering Kerkfabriek 

Op basis van de brief van 24 juli 2019 van de Kerkfabriek leidt de dienst 
Patrimonium volgende historiek af: 

Deze koer behoorde oorspronkelijk tot het perceel 559A en was samen met de 
percelen 558A en 560A eigendom van de Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal 
(aangekocht op 5 mei 1826). Deze gebouwen functioneerden als bergruimte voor 
de kathedraal en als woning voor de koster.  

De drie percelen werden in 1841 door de Kerkfabriek om niet geschonken aan het 
Provinciebestuur naar aanleiding van de bouw van het bisschopshuis. Toen werd 
een muur gebouwd tussen de tuin van het bisschopshuis en het deel van de 
percelen 559A en 558A, zo werd een nieuwe koer gemaakt aan het kapittelhuis 
met poortje dat toegang geeft tot de Hoofdkerkstraat en een tweede poortje dat 
een verbinding maakt tussen de tuin van het bisschopshuis en de koer van de 
kathedraal. Op deze koer werden naderhand sanitaire voorzieningen gebouwd 
door de Kerkfabriek die naderhand dan weer werden gesloopt en waar naderhand 
een stookolietank ondergronds werd geplaatst. De koer werd sinds 1845 
beschouwd als deel uitmakend van de kathedraal. In het archief van de 
Kerkfabriek werd een opmetingsplan teruggevonden waarop de muur tussen de 
percelen 567C (kathedraal) en 560A (de tuin van het bisschopshuis) staat 
getekend en waaruit kan worden afgeleid dat de koer gerekend wordt bij het 
kapittelhuis en perceel 567C. Nu blijkt dat ten kadaster de muur tussen tuin-
bisschopshuis en koer-kathedraal niet is opgenomen en dat het kadaster de 
percelen 558A-559A en 560A verenigde tot een nieuw nummer 560A en nadien 
verenigde met de tuin van het bisschopshuis tot 565C, dat eigendom is van het 
Provinciebestuur.  

De Kerkfabriek concludeert met volgende vraag: 
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“Kan de koer in onderlinge afspraak samengevoegd worden met het 
perceelnummer van de Sint-Baafskathedraal (567A) of kan de Kerkfabriek 
machtiging krijgen om de toren te bouwen op dit perceel indien dit perceel blijft 
behoren tot het percdeel 560A en wat is het statuut van de circulatietoren die de 
Kerkfabriek er bouwt in dat geval?” 

Bijkomend motiveert de Kerkfabriek: 

Deze koer is voor het functioneren van de kathedraal ook van strategisch belang. 
Via het poortje dat toegang geeft vanuit de Hoofdkerkstraat komen ’s morgens de 
kerkbedienden binnen via de deur naar het kapittelhuis (die ook toegang geeft op 
de koer), ze deactiveren de alarminstallatie en sluiten ’s avonds de kathedraal af in 
omgekeerde beweging. 

b. Technisch advies Provincie 

Het technisch advies van 16 juli 2019 houdt volgende standpunt in: 

Historiek perceelsvorming 

Toestand in 1840: de Provincie is eigenaar van perceel 565A (grond); de 
Kerkfabriek is eigenaar van de woningen en tuinen op percelen 558-559-560. 

Mutatie kadaster in 1845: op basis van de “état du bourgmestre n°5” worden de 
percelen 558-559-560 (voormalig eigendom van de Kerkfabriek) verenigd, en wordt 
de grens van 560 met 565A gewijzigd, zodat een nieuw perceel ontstaat, nr. 560A 
– lusttuin, op naam van de Provincie. De grenswijziging leidt ook tot de creatie van 
perceel 565B – bisschoppelijk paleis. Deze “état du bourgmestre” waarop de 
kadastrale mutatie is gestoeld, kon niet worden teruggevonden. Vermoedelijk spruit 
deze voort uit 2 besluiten: het provincieraadsbesluit van 16 juli 1840 waarbij de 
inbreng van grond en middelen wordt goedgekeurd (bouw van een bisschoppelijk 
paleis van 968 m² vloeroppervlakte op een terrein van 2 100 m²), en het koninklijk 
besluit van 4 oktober 1841 houdende de gratis overdracht van de percelen 
toebehorende aan de kerkfabriek naar de Provincie. 

Feitelijke toestand/gebruik/bezit 

Op het terrein is een scheidingsmuur met doorgang die een fysische splitsing van 
de tuin, behorend bij het bisschoppelijk paleis, bewerkstelligt. Uit de kadastrale 
evolutie der percelen blijkt nergens een eigendomsgrens die de materiële splitsing 
op het terrein weergeeft of aanduidt. 

Geen enkel van de beschikbare stukken wijst de Kerkfabriek aan als rechtmatige 
eigenaar van het kleiner tuindeel achter de muur, hoewel de Kerkfabriek zich voor 
dat deel sinds jaar en dag als bezitter gedraagt (meer bepaald als diensttoegang 
tot de sacristie, voor het plaatsen van nutsleidingen en mazouttank, als bouwplaats 
voor de nieuwe publiekstoegang tot het Lam Gods-project). 

Voorstel eigendom koer 

Voor beide partijen is het van belang dat voor alle ingrepen op dit gedeelte “koer” 
rechtszekerheid heerst. Het is aangewezen dat dit gedeelte terug overgaat op de 
Kerkfabriek. 
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De dienst stelt voor om dit juridisch op te lossen met een minnelijke verkoop van 
de grond tegen een symbolische prijs van 1 EUR.  

Motivering:  

• naar de geest van de beschikbare documenten trad de Provincie op voor 
de bouw van een bisschoppelijk paleis met bijhorende tuin. Dit is te 
aanzien als de privéwoonst van de bisschop. De koer afgescheiden door 
de tuinmuur dient echter louter voor het functioneren van de kathedraal 
(diensttoegang; apart toegankelijk vanaf de straat), heeft hierdoor meer 
een publiekrechtelijk karakter, en maakt geen deel uit van het 
bisschoppelijk paleis zelf.  

• Bovendien blijkt uit de kadastrale mutatie van 1845 dat het terrein 2 328 m² 
meet (eigen grond van de Provincie en schenking Kerkfabriek), hetgeen 
een grotere oppervlakte is dan de 2 100 m², oppervlakte van het terrein 
zoals ter beschikking gesteld in de “état du bourgmestre” voor de bouw 
van het bisschoppelijk paleis. Het verschil in oppervlakte van ong. 130 m² 
stemt overeen met de oppervlakte van de koer. Zonder deze oppervlakte 
behoudt de Provincie nog steeds haar 2 100 m² zoals vooropgesteld was. 

• De overdracht van de Kerkfabriek naar de Provincie was kosteloos. In het 
algemeen publiek belang zou de Provincie kunnen overwegen om deze 
kleine oppervlakte kosteloos terug over te dragen aan de Kerkfabriek. 

• Precedenten overdracht onroerend goed voor 1 EUR tussen Provincie en 
andere overheden, voor openbaar nut, zoals bv. de aankoop van de 
meesterwoning en de parking op de site Scheepswerven te Baasrode. 

3.   Besluit 

Art. 1.De deputatie wordt gemachtigd om bij notariële akte de nodige kosteloze 
erfdienstbaarheden te vestigen, ter hoogte van garage en tuin bisschopshuis, ten 
laste van het perceel 560A van het Bisschoppelijk paleis als lijdend erf, eigendom 
van de provincie, en ten gunste van het perceel 567C van de Sint-Baafskathedraal 
als heersend erf, eigendom van de kerkfabriek, en dit ten behoeve van een nieuwe 
installatie voor de klimatisatie van het Lam Gods.  

Art. 2. Het opmetingsplan, opgemaakt door een provinciaal beëdigd landmeter-
expert, voor het vestigen van de erfdienstbaarheden, wordt ter beschikking gesteld 
van de kerkfabriek tegen een vergoeding van 500 EUR. Ook de kosten voor de 
notariële akte worden gedragen door de Kerkfabriek.  

Art. 3. Indien uit technisch onderzoek blijkt dat de inrichting van de klimatisatie-
installatie gepaard gaat met de bouw van een nieuw volume ter hoogte van het 
perceel van het bisschopshuis, zal deze ruimte door het recht van natrekking ‘om 
niet’ overgaan in de eigendom van het provinciebestuur.  

Art. 4. Ten behoeve van een nieuw circulatievolume tegen de kathedraal, wordt 
een deel van het perceel (deel ‘koer’) kadastraal gekend als Gent, 3de afd., sie C, 
nr. 565C, ter grootte van ca. 130m², in volle eigendom overgedragen aan de 
kerkfabriek Sint-Baafskathedraal voor de prijs van één symbolische EURO en dit 
om redenen van openbaar nut. De deputatie wordt gemachtigd de akte goed te 
keuren en te verlijden.  
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PUNT 26. 
MONDIALE SOLIDARITEIT – REGLEMENTERING 
VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT “REGIOGERICHTE NOORD-ZUIDSAMENWERKING” 
EN OPHEFFING VAN HET REGLEMENT VAN 11 DECEMBER 1996, ZOALS HERHAALDELIJK 
GEWIJZIGD, ONMIDDELLIJKE INWERKINGTREDING MET EEN SPECIFIEKE 
AFWIJKINGSBEPALING VOOR 2019 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1903433 van 14 augustus 2019 

Tussenkomsten : geen 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 27 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.  

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

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

Het Provincieraadsbesluit van 11 december 1996, zoals gewijzigd door de 
Provincieraadsbesluiten van 22 april 1998, 13 september 2000 en 22 april 2004 

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

Voorstel van de Deputatie van 14 augustus 2019. 

2.   Motivering 

Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de Provincieraad de 
provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking 
hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het 
inwendige bestuur van de provincie. 
 
Op 22 april 2004 keurde de Provincieraad de laatste wijziging van de ‘Regelgeving 
regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking’ goed. Deze regelgeving schetst het 
algemeen beleidskader, de uitvoering, de inwerkingtreding en de praktische 
uitwerking (regiogericht samenwerkingsverband, projectcriteria en 
samenwerkingsmodaliteiten) voor de ondersteuning van regiogerichte 
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samenwerkingsverbanden met niet-gouvernementele partners en met regionale 
overheden in het Zuiden. Deze regelgeving werd voor het eerst goedgekeurd door 
de Provincieraad op 11 december 1996 en gewijzigd op 22 april 1998, 13 
september 2000 en werden een laatste keer goedgekeurd op 22 april 2004.  

 
Op basis van deze regelgeving startte het bestuur een samenwerking met partners 
in 3 regio’s in het Zuiden: Rwanda, Ecuador en de Filipijnen. Zoals beschreven in 
de regelgeving worden de samenwerking en ondersteuning geregeld via 
kaderovereenkomsten van drie tot vijf jaar tussen het Provinciebestuur, een 
coördinerende organisatie in het Zuiden en waar mogelijk en wenselijk, een 
coachende niet-gouvernementele organisatie in Vlaanderen. Deze 
kaderovereenkomsten werden tot op heden telkens na positieve evaluatie 
verlengd.  
 
De ‘Regelgeving regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking’ draagt specifiek bij tot de 
realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Bijdragen aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen wereldwijd en mondiale solidariteit bevorderen in Oost-
Vlaanderen en Vlaanderen’.  
Deze regelgeving maakt deel uit van het actieplan ‘Mondiale solidariteit in de 
praktijk brengen’.  
Deze regelgeving is onderdeel van de actie ‘Ontwikkelingsprocessen 
ondersteunen in 3 regio's (Rwanda, Ecuador, Filipijnen) via subsidiëring, 
inhoudelijke ondersteuning en kennisuitwisseling, en verbreding van het 
partnerschap in Oost-Vlaanderen’.  
 
Vaststellingen 

 
(1) Er is vraag naar administratieve vereenvoudiging bij onze 

partnerorganisaties betrokken in de regiogerichte Noord-
Zuidsamenwerking. Deze vereenvoudiging kan gerealiseerd worden door: 

 
- de kaderovereenkomsten qua timing gelijk te laten lopen met de BBC 

(meerjarenplanning) van onze Provincie; 
- de termijn van de in te dienen actieplannen van één jaar naar drie jaar te 

verlengen. 
 

(2) Een actualisering van de regelgeving is wenselijk naar aanleiding van het 
proces ter verbreding van het partnerschap dat in de partnerregio’s sinds 
2017 werd ingezet. 
 

(3) Een aanpassing van de regelgeving dringt zich op naar aanleiding van de 
parallel voorliggende vraag op de huidige Provincieraad tot opheffing van 
de Provinciale Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking. 

 
Deze vaststellingen werden ook besproken tijdens een ruim stakeholdersoverleg 
die de dienst Mondiale Solidariteit (in het kader van de voorbereiding van het 
volgende meerjarenplan) op 03 juni 2019 organiseerde.  

 
Voorstel 
 
Op basis van bovengenoemde vaststellingen werd een aanpassing van artikel 8 
van de ‘Regelgeving regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking’ voorgelegd (dat 
enkel betrekking heeft op de samenwerkingsmodaliteiten).  
Doordat de initiële tekst de afgelopen jaren verschillende keren werd gewijzigd, 
wordt om efficiëntieredenen beslist om een nieuw reglement Regiogerichte Noord-
Zuidsamenwerking voor te leggen en het initiële besluit ‘Regelgeving regiogerichte 
Noord-Zuidsamenwerking’, zoals goedgekeurd door de Provincieraad op 
11 december 1996 en gewijzigd op 22 april 1998, 13 september 2000 en op 
22 april 2004, op te heffen. Ook in de titel wordt ‘Regelgeving’ vervangen door 
‘Reglement’ omdat dit correcter juridisch taalgebruik is. 
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3.   Besluit 

 
Artikel 1: Het reglement regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking wordt vastgesteld 
als volgt:  
 
NOORD - ZUIDSAMENWERKING 
 
HOOFDSTUK I : HET ALGEMEEN BELEIDSKADER 
 
Artikel 1: Algemene context en doelstellingen 
 
In de context van een steeds verder voortschrijdende 'globalisering' en de grote 
aandacht daarvoor op het internationale forum kan bijzondere aandacht vanuit het 
provinciaal bestuursniveau voor lokale/regionale ontwikkeling en voor de rol van 
lokale/regionale actoren daarin tot een belangrijke eigen bijdrage leiden in het 
geheel van de Noord-Zuidsamenwerking. 
Werken aan de versterking van de civiele maatschappij en haar relatie met 
lokale/regionale overheden in het Zuiden en de bevordering van concrete 
internationale solidariteit tussen volkeren zijn daarin belangrijke pijlers. 
 
De eigen bijdrage wil het Provinciebestuur vanuit zijn specifieke intermediair 
karakter meer bepaald realiseren via een regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking. 
Het 'Zuiden' fungeert hierbij als verzamelterm voor de ontwikkelingslanden en -
gebieden die als dusdanig erkend worden op de DAC-lijst van de OESO. 
 
Artikel 2: Uitgangspunten 
 
In een beperkt aantal regio's in de wereld willen wij initiatieven ondersteunen voor 
directe lotsverbetering en maatschappelijke emancipatie. De initiatieven moeten 
gedragen worden door de inzet en het organisatievermogen van de lokale 
bevolking en ingebed zijn in een globale regionale ontwikkelingsstrategie. 
 
De coherente visie en de prioriteiten moeten in de regio's zelf worden vastgelegd. 
De rol van lokale energie en deskundigheid is essentieel. 
 
Wij gaan er van uit dat we een relatie opbouwen met mensen uit het Zuiden die 
hun eigen opties vastleggen, hun eigen waardeschalen hebben en daar rond met 
ons en onze partners tot een samenwerkingsverband willen komen. 
 
Artikel 3: Een duurzaam partnerschap 
 
We kiezen voor een duurzaam partnerschap tussen het Provinciebestuur, een 
regionaal overlegplatform van lokale partners in het Zuiden en waar mogelijk en 
wenselijk een coachende niet-gouvernementele organisatie (ngo) in Vlaanderen. 
 
De samenwerking moet een loutere overdracht van financiële middelen 
overstijgen. Dat kan alleen indien het aantal regio's waarmee we die relatie willen 
opbouwen, beperkt blijft. Het betekent ook dat we ons een stuk mee 
verantwoordelijk weten voor de regio's waarmee we samenwerken en hun 
belangenbehartiging opnemen in het kader van het ontwikkelingsbeleid van andere 
overheidsniveaus en particuliere instellingen. 
We gaan er ook vanuit dat het werkelijk om een relatie gaat die in de twee 
richtingen werkt, zodat we de traditionele beeldvorming over het Noorden als donor 
en het Zuiden als passieve ontvanger kunnen helpen doorprikken.  
We kiezen voor samenwerkingsverbanden op lange termijn en een procesmatige 
benadering, op basis van akkoorden over meerjarenprogramma’s en 
implementerende jaarplannen. 
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Artikel 4: Noord-Zuidlink 
 
Wij willen de Oost-Vlaamse bevolking actief betrekken bij onze regiorelaties door 
samen met onze partners omkaderende educatieve projecten op te zetten en 
uitwisseling en communicatie te bevorderen. 
 
Artikel 5: Gouvernementele en niet-gouvernementele actoren 
 
Voor de bevordering van lokale/regionale ontwikkeling is het aangewezen om 
complementair aan de ondersteuning van civiele actoren (zoals verder uitgewerkt 
onder hoofdstuk II) ook een samenwerking met regionale/lokale overheden (onder 
hoofdstuk III) op gang te brengen. 
Belangrijk hierbij is de erkenning van de specifieke maatschappelijke functie van 
gouvernementele en niet-gouvernementele actoren. Een gezond evenwicht binnen 
de samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele actoren, 
complementariteit en synergie tussen de verschillende programma's én waarborg 
van voldoende onafhankelijke werkruimte van niet-gouvernementele actoren 
worden hierbij als factoren tot succes erkend. 
De samenwerking met beide genoemde actoren moet beantwoorden aan de 
principes zoals vastgesteld in de artikels 1 tot en met 4. 
 
HOOFDSTUK II: DE ONDERSTEUNING VAN REGIOGERICHTE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN EN MET NIET-GOUVERNEMENTELE 
PARTNERS IN HET ZUIDEN 
 
Artikel 6: De ondersteuning van projecten en programma's in het Zuiden 
moet kaderen in een regiogericht samenwerkingsverband 
 

- De Provincieraad bepaalt de keuze van de regio's en de contracterende 
partijen van de kaderovereenkomst zoals verder bedoeld. 

- De keuze van de partnerorganisaties kan plaatselijk geadviseerd worden 
en wordt door de Deputatie bekrachtigd in het kader van de goedkeuring 
van de actieplannen. 

- Programma's moeten deel uitmaken van een regionale 
ontwikkelingsstrategie en gedragen worden door een regionaal overleg ter 
plaatse. Dat platform heeft als taak de dialoog, complementariteit en 
synergie te bevorderen tussen verschillende (gouvernementele en niet-
gouvernementele) actoren. Het werkt aan afstemming, uitwisseling en 
gemeenschappelijke planning. 

- Programma's ter versterking van de civiele maatschappij en van haar 
relatie met lokale/regionale besturen nemen hierin een belangrijke plaats 
in. 

 
Artikel 7: Projectcriteria 
 
De projecten/programma's moeten voldoen aan volgende criteria : 

- bevordering van mensenrechten en democratie in het algemeen en van 
lokale participatie in het bijzonder; 

- inachtneming van de ecologische draagkracht; 
- inpasbaarheid in een socio-cultureel proces; 
- bijzondere aandacht voor de rol van de vrouw en de jeugd, en voor de 

leefsituatie van de inheemse volkeren; 
- geen nieuwe schulden en afhankelijkheden creëren, zoals van externe 

technologie en deskundigheid; 
- reële armoedebestrijding; 
- geen eenrichtingsverkeer : er moet ruimte gecreëerd worden voor een 

wederzijds beïnvloedingsproces. 
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Artikel 8: De samenwerkingsmodaliteiten: een kaderovereenkomst en 
driejaarlijkse actieplannen 
 
8.1: Een kaderovereenkomst voor drie tot zes jaar 
 
De samenwerking en ondersteuning worden geregeld in een kaderovereenkomst 
van drie tot zes jaar tussen het Provinciebestuur, een coördinerende organisatie in 
het Zuiden, waar mogelijk en wenselijk een coachende niet-gouvernementele 
organisatie in Vlaanderen en andere actoren in Oost-Vlaanderen die procesmatig 
of financieel kunnen bijdragen aan het partnerschap en duurzame ontwikkeling in 
de betrokken regio. 
 
De kaderovereenkomst wordt per regio vastgesteld door de Provincieraad. 
Zij omvat : 

 
8.1.1. Een algemene omschrijving van het meerjarenprogramma en 
kadering binnen de beleidsopties van de provincie Oost-Vlaanderen, zoals 
vastgesteld in hoofdstuk I. 

  
8.1.2. Specifieke doelstellingen 

o op het vlak van de realisatie van een duurzame ontwikkeling in de 
zeer ruime betekenis (mensen, welvaart, milieu, vrede en 
partnerschap); 

o op het vlak van de versterking van de civiele maatschappij en haar 
actieve verhouding met lokale besturen; 

o op het vlak van beeldvorming, sensibilisering, communicatie en 
uitwisseling in of met Oost-Vlaanderen; 

 
8.1.3. Een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de 
contractanten inzake:  

o de coördinatie van overleg met betrekking tot de opmaak van het 
meerjarenprogramma; 

o de implementatie in jaarplannen; 
o de opmaak van een begroting en financieringsplan (financiële 

inbreng van de verschillende partners, diversificatie van de 
financiering, administratieve opvolging en verantwoording, het 
opmaken en indienen van medefinancieringdossiers); 

o de uitvoering en de opvolging van de uitvoering van het 
goedgekeurd meerjarenprogramma en de verschillende 
programmaonderdelen; 

o de opvolging, coaching en integratie van het regionaal gebeuren in 
een groter geheel (nationaal en internationaal); 

o de bevordering van relatie-opbouw tussen de verschillende 
partners en andere lokale/regionale actoren (o.a. lokale/regionale 
besturen); 

o het faciliteren van communicatie: via email, Skype of WhatsApp, 
vertaling, overlegmomenten;  

o de coördinatie/begeleiding van wederzijdse werkbezoeken in 
relatie tot het regiobeleid; 

o evaluaties 
 
In de kaderovereenkomst kan ingeschreven worden dat andere Vlaamse niet-
gouvernementele organisaties zich verantwoordelijk stellen voor één of meer 
programmaonderdelen. 
 

8.1.4. Begroting: met opgave van volledig overzicht van uitgaven en 
ontvangsten voor het globale programma en voor de verschillende 
programmaonderdelen, de logistieke en omkaderende functies. 
 

8.2: Driejaarlijkse actieplannen 
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Driejaarlijks wordt vóór 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het 
eerste uitvoeringsjaar, op de wijze die wordt overeengekomen in de specifieke 
kaderovereenkomst, een actieplan ingediend bij het Provinciebestuur.  
 
In dat plan worden met betrekking tot de in de kaderovereenkomst omschreven 
programma's controleerbare doelstellingen geformuleerd die tijdens een termijn 
van drie jaar op de verschillende vlakken (zie 8.1.3.) moeten gehaald worden. 
 
De actieplannen bevatten voldoende indicatoren voor evaluatie en geven, per jaar, 
een duidelijke begroting. 
 
De subsidiëring van de actieplannen is afhankelijk van goedkeuring door de 
Deputatie, binnen de per regio afgesloten kaderovereenkomst. 
 
8.3: Financiering 
 
Het provinciebestuur formuleert in de kaderovereenkomst de intentie om 
gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks bepaalde middelen ter 
beschikking te stellen voor de realisatie ervan, onder voorbehoud van jaarlijkse 
goedkeuring van het provinciaal meerjarenplan. 
 
De uitbetaling, op basis van de goed te keuren actieplannen, gebeurt jaarlijks op 
beslissing van de Deputatie. Na goedkeuring van de actieplannen betaalt de 
provincie in januari van het uitvoeringsjaar een eerste schijf van 50%. Het 
resterende saldo betaalt de provincie op basis van de nodige 
verantwoordingsstukken: werkingsverslag met stand van zaken en evaluatie van 
de in het actieplan gestelde doelstellingen, financiële afrekening, jaarrekening met 
vermelding van alle uitgaven en inkomsten voor het globale programma en voor de 
verschillende programmaonderdelen.  
 
Eventuele aanpassingen aan de actieplannen, kunnen jaarlijks voor 1 november, 
voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, worden ingediend en worden voorgelegd aan 
de Deputatie voor goedkeuring. 
 
De subsidiëring verloopt waar mogelijk via de Vlaamse niet-gouvernementele 
organisatie die zich juridisch verantwoordelijk stelt ten aanzien van het 
Provinciebestuur. Bij afwezigheid van een dergelijke ngo geeft de 
kaderovereenkomst en het daaraan gekoppelde meerjarenprogramma de te 
volgen procedure aan. 
 
Programmaonderdelen, uitgevoerd door organisaties met een andere Vlaamse 
niet-gouvernementele organisatie als partner, kunnen rechtstreeks via die Vlaamse 
ngo gesubsidieerd worden in zoverre deze zich verantwoordelijk stelt voor de 
opvolging en verantwoording van het programmaonderdeel. 
 
8.4: Duur en evaluatie 
 
Na drie jaar wordt een tussentijdse evaluatie voorzien van de kaderovereenkomst. 
Deze wordt opgenomen in het laatste jaar van het driejarig actieplan. De 
tussentijdse evaluatie is de basis voor het opstellen van een nieuw driejarig 
actieplan. 
 
De kaderovereenkomsten zijn verlengbaar na grondige evaluatie. De evaluatie 
wordt in het meerjarenprogramma voorzien. 
 
Voor verlenging of de eventuele keuze van een nieuwe regio wordt het advies 
ingewonnen van het Oost-Vlaams stakeholdersoverleg. 
 
8.5: Publieke contacten en drukwerken 
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De verschillende partijen verbinden zich ertoe in alle publieke contacten en in 
drukwerken die te maken hebben met deze samenwerking, te verwijzen naar de 
samenwerking met elkaar en de ondersteuning van het Provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen. 
 
8.6: Parallelle relaties 
 
De verschillende partijen erkennen deze samenwerking als de basis van de 
samenwerking tussen twee regio's. Complementair hieraan hebben alle partijen 
het recht in relatie te treden met andere actoren uit één van beide regio’s maar 
verbinden zich ertoe dit te doen in een zo groot mogelijke transparantie. 
HOOFDSTUK III: DE ONDERSTEUNING VAN REGIOGERICHTE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN MET LOKALE/REGIONALE OVERHEDEN IN 
HET ZUIDEN 
 
Artikel 9: Samenwerkingsmodaliteiten 
 
Het Provinciebestuur kan, binnen de principes die zijn opgenomen onder hoofdstuk 
I, in de onder hoofdstuk II bedoelde regio's ook samenwerking aangaan met 
regionale/lokale overheden. 
 
Analoog aan en in afstemming met de regeling onder hoofdstuk II wordt deze 
samenwerking eveneens beschreven in een meerjarenprogramma en jaarlijkse 
actieplannen. Daarin worden in het bijzonder volgende afspraken vastgelegd: 

- Een overzicht van de programmaonderdelen met inhoudelijke 
omschrijving, gedetailleerde begroting, concreet meetbare doelstellingen 
en duidelijke vermelding van wie verantwoordelijk is voor de concrete 
uitvoering. 

- De financiering: opgave van de inbreng van beide besturen en modaliteiten 
van verantwoording en financiering. 

- De relatie met het niet-gouvernementeel regionaal overleg: erkenning van 
het regionaal samenwerkingsverband als niet-gouvernementele actor met 
eigen maatschappelijke functie. 

 
Artikel 10: Projectcriteria 
 
De projecten/programma's moeten voldoen aan dezelfde criteria als gesteld in 
artikel 7. 
 
HOOFDSTUK IV: UITVOERING EN INWERKINGTREDING VAN HET 
REGLEMENT 
 
Artikel 11: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in werking. Het 
Provincieraadsbesluit van 11 december 1996, zoals gewijzigd door de 
Provincieraadsbesluiten van 22 april 1998, 13 september 2000 en 22 april 2004 
wordt opgeheven. 
 
Voor het jaar 2019 kan in de specifieke regionale kaderovereenkomst een afwijking 
worden opgenomen met betrekking tot de onder artikel 8.2 vermelde 
indieningsdatum voor het driejaarlijkse actieplan 2020-2022. 
 
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de betrokken partners. 
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PUNT 27. 
VOORSTEL VAN GREET DE TROYER 
UITBOUW VAN EEN PROVINCIALE DATABANK “MANDATEN” 

Greet De Troyer licht haar voorstel toe. 

Tussenkomst: Olaf Evrard 

Gedeputeerde Moens gaat in op de onderscheiden aspecten van het voorstel, 
treedt die deels bij, weliswaar uitgaande van het principe dat de kosten en 
inspanningen om de databank te optimaliseren in overeenstemming moeten zijn 
met de baten. Hij kadert verder de visie van de deputatie, naar verleden en 
toekomstige planning toe en concludeert gedeeltelijk te kunnen akkoord gaan met 
de voorstellen, maar acht een expliciete beslissing niet nodig. 

Greet De Troyer vraagt de stemming over haar voorstel. 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 15 
Aantal nee-stemmen : 20 
Aantal onthoudingen : - 

Verworpen 

PUNT 28. 
VOORSTEL VAN HILDE BRUGGEMAN 
OPSTART ONDERZOEK “ EVALUATIE VAN GESUBSIDIEERDE PROJECTEN” 

Hilde Bruggeman licht haar voorstel toe. 

Tussenkomsten: geen  

Gedeputeerde Moens geeft aan dat de deputatie dit voorstel principieel kan 
steunen. Hij stelt voor om aan de provinciegriffier een onderzoeksopdracht te 
geven, waarvan de resultaten zullen voorgelegd worden aan de Provincieraad. 
Bij consensus wordt hiervoor een termijn van 6 maanden in het vooruitzicht 
gesteld. 

Hilde Bruggeman dringt binnen die context niet aan op een stemming. 

PUNT 29 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
UITZONDERING OP INZAGERECHT IN DEPUTATIEDOSSIERS VIA NANO: VERANTWOORDING 
EN NON-COMMUNICATIE? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 
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PUNT 30. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
RECREATIEDOMEINEN EN INCIDENTEN MET JONGEREN: AANPAK PREVENTIEF EN 
REPRESSIEF, EFFICIËNTIE EN SAMENWERKING? 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: Lena Van Boven, Bart Blommaert, Kristof Windels 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 31. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
GENTSE FLORALIËN, GRATIS PLUKTUIN EN PROVINCIALE BETROKKENHEID? 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 32 WERD GEZAMENLIJK MET PUNT 14 BEHANDELD. 

PUNT 33. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
HINDER BEDRIJF EMPRO IN HET HOOGVELD (DENDERMONDE): MOTIVERING 
WEIGERINGSBESLISSING EN PLANNING 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 34. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
HARDSTYLEFESTIVAL THE QONTINENT: ZIN/VERANTWOORD ZIJN, EVALUATIE EN 
CONCLUSIES 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst: Greet De Troyer 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 35. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
VERENIGING VAN PROVINCIES (VVP): VERTEGENWOORDIGING EN VERSLAGGEVING, 
AANPAK DEPUTATIE 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten: Bart Blommaert, Olaf Evrard 
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Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

DE VOORZITTER VRAAGT GREET DE TROYER OF ZIJ KAN INSTEMMEN MET EEN 
GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN HAAR VRAGEN -  DE PUNTEN 36 EN 37. ZIJ 
STEMT DAARMEE IN. 

PUNT 36. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
BELEIDSMATIGE IMPACT VAN DE VLAAMSE (IN)FORMATEURSNOTA MET EEN OP KORTE 
TERMIJN VOORGESTELDE AFSCHAFFING PROVINCIEBESTUREN 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten: Kristof Windels, Hilde Bruggeman 

PUNT 37. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
VERKLARING EERSTE GEDEPUTEERDE – WOORDVOERDER OP TV OOST: OFFICIEEL 
PROVINCIAAL STANDPUNT? 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten: Kristof Windels, Hilde Bruggeman 

Gedeputeerde Moens beantwoordt beide vragen gezamenlijk. 

PUNT 38. 
VRAAG VAN CHRISTIAN BAUWENS 
AANREKENEN AUTEURSRECHTEN AAN TOERISME OOST-VLAANDEREN VOOR OPNAME 
KUNSTWERKEN IN DE WANDELKAART “ROGER RAVEELROUTE” 

Christian Bauwens licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 39. 
VRAAG VAN CHRISTIAN BAUWENS 
VERNIETIGING VERKAVELINGSVERGUNNING EN TE ONDERNEMEN STAPPEN - ECOWIJK 

Christian Bauwens licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 
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PUNT 40. 
VRAAG VAN HANS MESTDAGH 
SINT-BAAFSKATHEDRAAL – BEZOEKERSCENTRUM LAM GODS: ZAKENRECHTELIJKE 
IMPLICATIES EN FINANCIËLE CONSEQUENTIES 

Hans Mestagh licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: Christian Bauwens, Karlijn Deene 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 41. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
BEERVELDE – FLANDERS GARDEN FESTIVAL –ONDERSTEUNING DOOR PROVINCIE, TOV 
EN EROV 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 42. 
VRAAG VAN MARTINE VERHOEVE 
STOPZETTING SUBSIDIE VZW SCHOOL EN ZIEKZIJN OOST-VLAANDEREN 

Martine Verhoeve licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 43. 
VRAAG VAN PETER HERTOG 
INVOERING MAXIMUMFACTUUR IN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS 

Peter Hertog licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten: geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 44. 
VRAAG VAN PHILIPPE DE CONINCK 
HULDIGING KONINKLIJKE VERENIGINGEN 

Philippe De Coninck licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst: Hilde Bruggeman 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 
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PUNT 45. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
EXTRA FINANCIËLE IMPULS VOOR OPVANG EGELS 

De voorzitter stelt vast dat Bruno Matthys niet meer aanwezig is. 

De vraag wordt op basis van artikel 61 van het Huishoudelijk Reglement als 
ingetrokken beschouwd. 

Tussenkomsten: Greet De Troyer, Kristof Windels, Olaf Evrard 

SLOT 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.07 uur. 

Gent, 16 oktober 2019 

Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen: 

de provinciegriffier de voorzitter 

(get.) Albert De Smet (get.) Phaedra Van Keymolen  
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