
Provincieraad van Oost-Vlaanderen 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 15 MEI 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, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, 
Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Martine Verhoeve, 
Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels  

Provinciegriffier: Albert De Smet 

Lieten zich voor deze vergadering verontschuldigen: waarnemend Gouverneur 
Didier Detollenaere, Filip Van Laecke 

OPENBARE ZITTING 

VOORAFGAANDELIJK AAN DE BEHANDELING VAN DE AGENDA UIT OLAF EVRARD ZIJN 
VERBAZING OVER HET FEIT DAT EEN VAKBONDSACTIE PLAATSVOND AAN DE INGANG VAN 
DE RAADSZAAL. GEDEPUTEERDE KURT MOENS REPLICEERT. 

PUNT 1. 
PROVINCIERAAD – ERETITELS 
VERLENEN VAN DE TITEL VAN EREPROVINCIERAADSLID AAN JAN FIERS 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1901665 van 04 april 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het provinciedecreet van 9 december 2005. 



NOTULEN 

Het provincieraadsbesluit van 16 januari 2008 betreffende "provincieraad – 
eretitels". 

De aanvraag van Jan Fiers van 15 maart 2019 tot het bekomen van de titel van 
ere-provincieraadslid. 

2.   Motivering 

Gewezen provincieraadslid Jan Fiers was provincieraadslid van 1 december 2006 
tot 16 februari 2016, van 6 oktober 2016 tot 2 december 2018. Hij was lid van het 
Bureau van 1 oktober 2007 tot 16 februari 2016. 

Betrokkene heeft een uittreksel uit het strafregister ingediend en is van 
onberispelijk gedrag. 

3.   Besluit 

Artikel 1: 

Aan de heer Jan Fiers wordt de titel van "ere-provincieraadslid" verleend. 

Artikel 2:  

De eretitel mag niet worden gevoerd gedurende de periode dat het mandaat 
werkelijk wordt bekleed noch door een door de provincie bezoldigde persoon.  

Artikel 3:  

Als na de toekenning van de eretitel de drager ervan een zware strafrechtelijke 
veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, 
kan de Provincieraad de eretitel intrekken.  

Artikel 4: 

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: 
het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware 
tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden. 

PUNT 2. 
MAATSCHAPPIJEN – POM OOST-VLAANDEREN 
ACTIVITEITENVERSLAG, JAARREKENING EN VERSLAGEN BOEKJAAR 2018 
KENNISNEMING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902106 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 
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PUNT 3. 
ECONOMIE – SUBSIDIES SAMENWERKING SOCIAAL -ECONOMISCH MIDDENVELD 
TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE 2019 AAN UNIZO OOST-VLAANDEREN TE GENT VOOR 
HET ZOMEREVENT “ONDERNEMEN IS TOPSPORT” 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902214 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Greet De Troyer 

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 

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. 

Budgetsleutel 2019/649001/02/0500 van het provinciaal budget 2019, 
onder de actie 2019140101 waarop een totaal krediet van 39 000 EUR 
ingeschreven is voor subsidies aan samenwerkingsinitiatieven met het sociaal-
economisch middenveld. 

2.   Motivering 

De aanvrager Unizo Oost-Vlaanderen is een sociaal-economische actor. 

De aanvrager voorziet bij het initiatief de vermelding van de provinciale steun en 
het gebruik van het provinciaal logo in de communicatie, en een publireportage in 
ZO Magazine. 
Het evenement spreekt de ondernemer als doelgroep rechtstreeks aan (beoogd 
aantal ondernemers 600). 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Een bedrag van 1 000 EUR inclusief BTW wordt als subsidie (sponsoring “silver”) 
voor 2019 verleend aan Unizo Oost-Vlaanderen, Nadine Crappéstraat 1, 9000 
Gent (ondernemersnummer 0445739447), voor het zomerevent “Ondernemen is 
topsport” en overgeschreven op rek.nr. BE72 4480 1104 0116. 
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NOTULEN 

Hiervoor werd onder nummer 191014722 1 000 EUR vastgelegd. 

Artikel 2 

De begunstigde organisatie dient uiterlijk tegen 31 december 2019 volgende 
verantwoordingsstukken voor deze subsidie voor te leggen: 

• een activiteitenverslag van het initiatief; 

• een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven met 
betrekking tot de initiatieven; 

• alle verantwoordingsstukken voor de totaliteit van de gedane uitgaven van 
de projecten; 

Artikel 3 

Het logo en de naam van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen moeten in alle 
drukwerk (affiches, folders, programmabrochures) in verband met de 
bovenvermelde initiatieven opgenomen worden. 

PUNT 4. 
MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS) 
OVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE OVERHEID, DE VLAAMSE PROVINCIES EN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR EEN PERIODE VAN 5 JAAR 
GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST EN MACHTIGING VAN DE DEPUTATIE TOT 
ONDERTEKENING EN UITVOERING 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1901985 van 02 mei 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 

Artikel 57§1 van het Provinciedecreet. 

Provincieraadbesluit van 8 mei 2013 betreffende goedkeuring van 
bestuursovereenkomst Milieuzorg Op School tussen de Vlaamse Overheid en de 
provincie Oost-Vlaanderen voor periode 2013-2019. 

Principiële goedkeuring ontwerp nieuwe overeenkomst door deputatie op 27 
september 2018 (dossiernr. 1804662). 

4 Provincieraad van 15 mei 2019 



 NOTULEN 

Goedkeuring nieuwe overeenkomst MOS 2020-2025 op de Vlaamse Ministerraad 
van vrijdag 21 december 2018. 

2.   Motivering 

In het kader van het huidige project Milieuzorg Op School kan een heel succesvol 
resultaat neerleggen; 

Deze nieuwe overeenkomst biedt de komende 5 jaar continuïteit voor de huidige 
ondersteuning aan de bestaande MOS-scholen en voor het werven van nieuwe 
scholen; 

Deze nieuwe overeenkomst betekent een status-quo ten opzichte van de huidige 
situatie op vlak van personeel en werkingsuitgaven; 

De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 5 jaar.  

3.   Besluit 

Art. 1: De overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het programma Milieuzorg Op 
School wordt goedgekeurd voor periode van 5 jaar met ingang op 1 januari 2020. 

Art. 2: De Deputatie is gelast de overeenkomst Milieuzorg Op School (MOS) te 
ondertekenen en uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 

PUNT 5. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEGEN 
AANLEG VAN EEN DEEL FIETSSNELWEG IN DE PINTE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902116 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 
 
Het Provinciedecreet 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. 
 

Provincieraad van 15 mei 2019 5 



NOTULEN 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen. 

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

2.   Motivering 
 
In het kader van de opdracht “Aanleg deel fietssnelweg F7 langs spoorlijn L75 te 
De Pinte tussen de Daningsdreef en Nijverheidsstraat” werd een bestek met nr. 
F007-2018-001 opgesteld door de dienst Mobiliteit. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 248 815 EUR exl. btw (52 
251,15 EUR btw medecontractant), hetzij 301 066,15 EUR incl. btw. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 2019140357/2019141456). 

3.   Besluit 
 
artikel 1 : Het bestek met nr. F007-2018-001 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg deel fietssnelweg F7 langs spoorlijn L75 te De Pinte tussen de 
Daningsdreef en Nijverheidsstraat”, opgesteld door de dienst Mobiliteit worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt 248 815 EUR exl. btw (52 251,15 EUR btw medecontractant), 
hetzij 301 066,15 EUR incl. 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 voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 
2019, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 2019140357/2019141456). 

PUNT 6. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEGEN 
AANLEG VAN EEN DEEL FIETSSNELWEG IN MERELBEKE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP NATIONAAL NIVEAU 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902169 van 02 mei 2019 

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

2.   Motivering 
In het kader van de opdracht “Aanleg van een deel van fietssnelweg F40 te 
Merelbeke tussen de Verbrande Heiwegel en Fraterstraat” werd een bestek met nr. 
F040-2017-025 opgesteld door de Directie Ruimte, dienst Mobiliteit. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 189 065,00 EUR excl. btw of 
228 768,65 EUR incl. 21% btw (39 703,65 EUR Btw medecontractant). 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse overheid 
FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt 
geraamd op 114 384,33 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. F040-2017-025 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg van een deel van fietssnelweg F40 te Merelbeke tussen de Verbrande 
Heiwegel en Fraterstraat”, opgesteld door de Directie Ruimte, dienst Mobiliteit 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt 189 065,00 EUR excl. btw of 228 768,65 EUR incl. 21% btw 
(39 703,65 EUR Btw medecontractant). 
 
artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 
procedure. 
 
artikel 3 : Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie 
Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 
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NOTULEN 

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). 

PUNT 7. 
MOBILITEIT – FIETSSNELWEGEN 
HERAANLEG KRUISPUNTEN, STRUCTUREEL ONDERHOUD EN AANBRENGEN SIGNALISATIE 
TE KLUISBERGEN/OUDENAARDE 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902206 van 02 mei 2019 

Tussenkomst : Lut De Jaeger 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

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

2.   Motivering 
 
In het kader van de opdracht “F45 - Kluisbergen / Oudenaarde - Heraanleg 
kruispunten, structureel onderhoud en aanbrengen signalisatie” werd een bestek 
met nr. F45-2018-007 opgesteld door de dienst Mobiliteit. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 382 321,20 EUR excl. btw of 
462 608,65 EUR incl. 21% btw (80 287,45 EUR btw medecontractant). 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
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 NOTULEN 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd (50% voor de heraanleg van de 
kruispunten en het uitrollen van signalisatie conform de routetaal fietssnelwegen) 
door Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 
Brussel. Dit deel wordt geraamd op 142 931,98 EUR. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 2019140357/2019141456). 

3.   Besluit 
 
artikel 1 : Het bestek met nr. F45-2018-007 en de raming voor de opdracht “F45 - 
Kluisbergen / Oudenaarde - Heraanleg kruispunten, structureel onderhoud en 
aanbrengen signalisatie”, opgesteld door de dienst Mobiliteit worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
382 321,20 EUR excl. btw of 462 608,65 EUR incl. 21% btw (80 287,45 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/raming 2019140357/2019141456). 

PUNT 8. 
RUIMTE 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN – ONTWERP TWEEDE 
PARTIËLE HERZIENING 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1901329 van 02 mei 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, in het 
bijzonder artikelen 42 en 57 
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NOTULEN 

− het decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (‘Codextrein’) in 
het bijzonder artikel 23 dat voorziet dat het systeem van structuurplanning 
vervangen wordt door een systeem van beleidsplanning; en het artikel 217§1, 
dat bepaalt dat tot twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de regeling 
inzake ruimtelijke beleidsplannen (05.05.2018) nog herzieningen van 
structuurplannen mogelijk zijn volgens de regels zoals zij golden voor 
inwerkingtreding van de regeling voor beleidsplannen. Dat het artikel 2.1.10 
van de VCRO zoals dit gold voor 05.05.2018 van toepassing is, namelijk dat 
de provincieraden van aangrenzende provincies advies kunnen geven tijdens 
het openbaar onderzoek over een (wijziging van) provinciaal ruimtelijk 
structuurplan 

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

− de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, goedgekeurd door de 
provincieraad op 14 december 2016 

− het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, goedgekeurd door 
de Vlaamse regering op 6 maart 2002; en latere wijzigingen 

− het besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen van 
28 februari 2019 houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen  

− het openbaar onderzoek over het ontwerp van tweede partiële herziening van 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen dat loopt van 15 
maart 2019 tot en met 12 juni 2019 

− het op 8 maart 2019 op het provinciehuis ontvangen dossier over het ontwerp 
van tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen 

2.   Motivering 

Planinhoud 

− De herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 
betreft een gedeeltelijke herziening en situeert zich op het grondgebied van de 
gemeente Dadizele (een niet aangrenzende gemeente).  

− De herziening beoogt een wijziging van de visie voor het voormalige Dadipark. 
Dit gebied was als pretpark aangeduid in het richtinggevend en bindend 
gedeelte. De site kon enkel en alleen een hoogdynamische en bovenlokale 
toeristisch-recreatieve invulling krijgen.  
In een masterplan (samenwerking tussen de gemeente en de provincie) werd 
de uitbouw tot een multifunctionele groene long onderzocht. Door de wijziging 
van het provinciaal structuurplan (op dit item) wordt het mogelijk om de site 
een meer laagdynamische invulling te geven. 
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Overeenstemming met het PRS, de kernnota, (ontwerp) PRUP's en direct 
werkende normen op provinciaal niveau 

− Dit advies toetst het ontwerp van tweede partiële herziening van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen aan het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan(PRS) Oost-Vlaanderen, aan de kernnota ‘Maak 
Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, aan eventuele (ontwerp) provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) en aan eventuele direct werkende 
normen op provinciaal niveau. 

− Deze tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen houdt geen strijdigheden in met het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan(PRS) Oost-Vlaanderen.  

3.   Besluit 

Artikel 1. Het ontwerp van tweede partiële herziening van het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen wordt gunstig geadviseerd.  

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal voor verder 
gevolg gezonden worden aan de procoro van West-Vlaanderen, ter attentie van de 
voorzitter, p/a provinciehuis Boeverbos, Koning-Leopold-III-laan 41, 8200 Brugge. 

PUNT 9. 
RUIMTE 
ONTWERP GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN AARDGASLEIDING BRAKEL – 
HAALTERT 
VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1901503 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

− de kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’, goedgekeurd door de 
provincieraad op 14 december 2016 

− er zijn geen (ontwerp) PRUPs in het plangebied 

− het plangebied doorsnijdt een aantal beken van 2e categorie 

− de plenaire vergadering van 11 december 2019 en het verslag ervan 

− het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2019 houdende de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk RUP ' Aardgasleiding 
Brakel-Haaltert ' te Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en 
Haaltert. 

− het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk RUP ' Aardgasleiding 
Brakel-Haaltert ' te Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en 
Haaltert dat loopt van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019 

− het op 17 maart 2019 op het provinciehuis ontvangen dossier over het ontwerp 
gewestelijk RUP ' Aardgasleiding Brakel-Haaltert ' te Brakel, Lierde, 
Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Haaltert, met het besluit van de 
Vlaamse regering houdende de voorlopige vaststelling, het ontwerp gewestelijk 
RUP en de overige procedurestukken 

2.   Motivering 

Planinhoud 

− Het 24 km lange plangebied doorkruist de gemeenten Brakel, Lierde, 
Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Haaltert.  

− Het gewestelijk RUP duidt via overdruk een enkelvoudige 
aardgasvervoerleiding aan. Dat geeft enkel een juridische basis voor de 
bestaande aardgasleiding. Dat RUP vervangt het gewestelijk RUP 
‘Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel-Haaltert’ dat definitief 
vastgesteld werd op 11 januari 2011 en dat op 24 februari 2011 vernietigd 
werd door de Raad van State wegens de schending van het voorzorgsbeginsel 
uit de Habitatrichtlijn. Op dezelfde dag werd ook de stedenbouwkundige 
vergunning voor de aardgasleiding, die ondertussen al aangelegd was, 
vernietigd.  
Het nieuwe gewestelijk RUP laat niet toe om in de toekomst meerdere 
parallelle leidingen aan te leggen. 

− Naast de overdruk bevat het RUP ook nog een herbestemming van een 
landbouwgebiedje  

Planningscontext 

− De overdruk loopt deels door een herbevestigd agrarisch gebied. 
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− De overdruk loopt over een lengte van ongeveer 10 km door de in het PRS 
aangeduide zoekzones voor windturbines.  

− De overdruk doorsnijdt op enkele plaatsen de Molenbeek, die in het PRS 
geselecteerd is als structuurbepalend hydrografisch element op provinciaal 
niveau. Voor structuurbepalende hydrografische elementen gelden de 
volgende ontwikkelingsperspectieven: 

 Maximaal bewaren van deze elementen. 

 Het patroon van natuurlijk-meanderende hydrografische 
elementen behouden en waar mogelijk herstellen. 

 Vermijden van bebouwing in de open ruimte rond die elementen. 

 Het accentueren van de belangrijke landschappelijke-recreatieve 
rol van deze elementen. 

 Het uitzicht naar deze waterpartijen vrijwaren. 

 Bewaren en waar mogelijk versterken van de typische begroeiing 
langs waterlopen, vijvers en vennen. 

− De overdruk doorsnijdt de volgende in het PRS geselecteerde relictzones: 
Vlaamse Ardennen, Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem – Sint-Maria-
Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove, Zijbeken van de Dender en gebied 
Nederhasselt – Steenhuize-Wijnhuize. Binnen deze relictzones wordt 
geopteerd voor het behoud van de landschapsrelicten.  

− De overdruk doorkruist een aantal in het PRS geselecteerde landschapsregio’s 
met telkens valorisatieperspectieven, met name: 

 De Vlaamse Ardennen 

o Behoud van de kwaliteit van de open ruimte (visuele 
vervuiling) 

o Bestrijden bodemerosie en extreme betredingsdruk 

o Bescherming en herstel kleine landschapselementen en 
bocagekarakter in de valleien 

 Dendervallei 

o Vrijwaring van alle bebouwing in valleigebied, bijzondere 
aandacht voor gradiënten en toposequenties in 
landschap 

o Accentueren waardevolle site (o.a. meanders) in hun 
omgeving 

o Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende 
riviersegmenten. 
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− De overdruk kruist of loopt op enkele plaatsen parallel met fietsroutes uit het 
bovenlokaal fietsroutenetwerk. 

− De overdruk kruist verscheidene waterlopen van 2e categorie. 

Overeenstemming met het PRS, de kernnota, (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 kernnota ‘Maak Ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 2050’, aan eventuele (ontwerp) provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (PRUP’s) en aan eventuele direct werkende normen op 
provinciaal niveau. 

− Er zijn geen strijdigheden met bovenstaande beleidsteksten en -instrumenten. 
In hoofdstuk 9 ‘Ruimtebegroting’ van de toelichtingsnota wordt best de 
herbestemming van landbouw naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
en nutsvoorzieningen opgenomen.  

− Dit advies doet geen uitspraken over de overeenstemming van het gewestelijk 
RUP met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), (ontwerp) 
gewestelijke RUP’s, direct werkende normen op gewestelijk niveau, 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en direct werkende normen op 
gemeentelijk niveau. Het is de verantwoordelijkheid van het gewest om de 
verenigbaarheid van het gewestelijk RUP met het RSV en de direct werkende 
normen op gewestelijk niveau te bewaken. Ook de naleving van de juridische 
vormvereisten behoort tot de gewestelijke verantwoordelijkheid. 

3.   Besluit 

Artikel 1. Het ontwerp gewestelijk RUP ' Aardgasleiding Brakel-Haaltert ' te Brakel, 
Lierde, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw en Haaltert wordt gunstig 
geadviseerd. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden opgeladen in het 
digitale platform, zoals beschreven in artikel 7 van het uitvoeringsbesluit. 

PUNT 10. 
PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK TE WACHTEBEKE 
AANLEG LANDSCHAPSPARK 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1902147 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

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

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

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

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

2.   Motivering 

Het bouwprogramma voor de opdracht “Transformatie bloemenpark naar 
landschapspark, fase 1-5” in het Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke 
werd goedgekeurd in zitting van deputatie van 24 september 2015. Het 
voorontwerp werd tenslotte goedgekeurd in zitting van 11 januari 2018. 

Op 14 maart 2019 bevestigde de huidige deputatie (nota L00/2019/1) dat er met dit 
dossier mag doorgegaan worden voor een bedrag van 740 000 EUR incl. btw. 

In het kader van de opdracht “Aanleg landschapspark in het Provinciaal domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke” werd een bestek met nr. 2013-0139 opgesteld door 
de Provincie Oost-Vlaanderen, departement Logistiek - dienst Patrimonium. 

Beschrijving ontwerp  

Situering project 

Het project Landschapspark behelst de omvorming van het verouderde 
Bloemenpark (23 ha) en een Levend Erfgoedpark (28 ha) tot één samenhangend 
geheel van 51 ha, centraal in het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Door zijn 
nieuwe inrichting en omvang zal het Landschapspark een nieuwe belangrijke 
aantrekkingspool worden rond avontuurlijke parkbeleving voor allerlei soorten 
recreanten. Hierdoor zal dit project mee het recreatief gezicht vormen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Tegelijk biedt het project een antwoord aan talloze 
nieuwe randvoorwaarden rond duurzaam groenbeheer, de toekomst voor het 
Levend Erfgoedpark en het klimaatverhaal. 

Concept: ‘van kijken naar beleven’ 

Het concept omvat om van de zone van het ‘Bloemenpark’ een nieuw soort 
avontuurlijk-natuurlijk landschap te maken met heuvels welke refereren naar de 
oude rivierduinen die vaak voorkwamen bij meanderende type rivieren, zoals de 
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Zuidlede. Deze heuvels worden gecreëerd door het in het verleden opgehoogde 
terrein plaatselijk uit te graven tot op het originele maaiveld met zijn oude 
kalkafzettingen. Hierdoor ontstaan er opnieuw waardevolle natte biotopen.  

De ophogingen vormen letterlijk de ruggengraat van de recreatieve routes 
doorheen het nieuwe park waarvan één centrale grotere heuvel van 15 meter 
fungeert als uitkijkpunt en avonturenheuvel. De top van de heuvel is bereikbaar via 
een rondgaand grindpad, via een hoogteparcours en via allerlei avontuurlijke 
trapconstructies. 

Ter hoogte van de talrijke bomen blijft het bestaande maaiveld behouden. De 
verschillende zonevreemde bomenrijen worden omgevormd tot een spontane losse 
bomenstructuur als basis voor het nieuwe landschap. De verhardingen worden tot 
een functioneel minimum herleid, bestaande uit duurzame en comfortabele 
materialen. 

De zone van het ‘Levend Erfgoedpark’ wordt opener en aantrekkelijker gemaakt 
met avonturenpaden, wandelweides, een groenere inrichting van de weides en 
enkele spelaanleidingen. Bovendien worden de dieren ingezet voor het 
groenbeheer elders in het Landschapspark. 

Het hele Landschapspark is opgevat als een groot ontdekken en beleven van 
allerlei verrassende natuurlijke plekken en elementen, ook wel ‘struinen’ genoemd 
en dit voor oud en jong. Voor de kinderen en jongeren is er een reuze-
avonturenroute uitgezet vanaf het bestaande speelplein tot het uiterste punt in het 
dierenpark. Nieuwe comfortabele wandelpaden in beton in de zone van het 
Bloemenpark leiden de volwassen bezoekers op een snelle en aangename manier 
naar het hart van het nieuwe park. Uitkijkpunten stimuleren en belonen het struinen 
doorheen het hele Landschapspark en verder in het domein. De centrale heuvel en 
speelweide kunnen in de winter gebruikt worden als een glijheuvel en schaatspiste. 

Ontwerp omgevingswerken 

Voorliggend dossier omgevingswerken betreft de een landschappelijk-recreatieve 
herinrichting van de zone van het Bloemenpark (ca. 23 ha) die momenteel reeds 
ontmanteld en gesaneerd is, door: 

• het uitgraven van langgerekte water- en moeraszones in de rand, het 
ophogen van meerdere langgerekte heuvels, de aanleg van een grotere 
uitkijkheuvel en een aantal licht verdiepte zones waarbij alle grondverzet 
gebeurt met een gesloten grondbalans en integratie van de opgebroken 
steenslagverhardingen als fundering voor de uitkijkheuvel. Er wordt eveneens 
een verbinding gemaakt met de pompvijver als overloop van de grote 
klaverbladvijver van waaruit het water doorheen het Landschapspark zal 
stromen. 

• de aanleg van nieuwe integraal toegankelijke betonnen wandelpaden met 
integratie van een bestaand beton-pad en de aanleg van grindpaadjes, o.a. 
naar de top van de uitkijkheuvel. Het betonnen hoofdpad maakt eveneens 
deel uit van de treintjesroute doorheen het domein. 

• De aanleg van nieuwe ‘duikers’ onder de verhardingen om het water vlot te 
laten stromen doorheen de projectzone. 

16 Provincieraad van 15 mei 2019 



 NOTULEN 

• een groenaanleg met de inzaai van de uitkijkheuvel met kruidachtige vegetatie 
om erosie tegen te gaan. 

De ingrepen aan de weides in de zone van het Dierenpark zijn reeds in uitvoering 
via andere opdrachten of worden door het domein zelf uitgevoerd en maken geen 
deel uit van deze aanvraag.  

De aanplant, het inzaaien en beheersmaatregelen voor de ontwikkeling van de 
verschillende natuurlijke vegetatietypes zoals water- en moerasvegetaties, 
verschillende hooilandtypes, ruigtes, bomen en bosjes gebeuren eveneens door 
het domein gedurende de komende jaren volgens een groenbeheerplan. 

De verdere recreatieve inrichting van de volledige zone Landschapspark met een 
hoogteparcours, parkmeubilair, educatieve schepvlonders en de (her)inplanting 
van een (deels bestaande) beeldencollectie, de inplanting van een uitkijktoren en 
andere recreatieve elementen maken deel uit van de insteeknota voor het 
toekomstig beleid. 

Raming 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 611 545,00 EUR excl. btw 
(739 969,45 EUR incl. 21% btw), en is voorzien op budgetsleutel 
220007/06/0711/01 van het investeringsbudget 2019. 

Voorgestelde wijze van gunnen 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
De opdracht zal worden gegund aan de voordeligste regelmatig ingediende offerte. 

De procedure “werken met derden” is gevolgd. De dienst IDPBW heeft een visum 
aangebracht op het bestek. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Het bestek met nr. 2013-0139 en de raming voor de opdracht “Aanleg landschapspark 
Puyenbroeck”, opgesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen, 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 611 545,00 EUR excl. btw (739 969,45 EUR incl. 21% btw). 

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 uitgave zal ten laste worden gelegd van budgetsleutel 220007/06/0711/01 van het 
investeringsbudget 2019.  
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PUNT 11. 
PROVINCIAAL DOMEIN DE STER TE SINT-NIKLAAS 
AANLEG ZWEM- EN WATERSPORTSTEIGER 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1902189 van 02 mei 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. 

2.   Motivering 
 

Bij besluit van 3 september 2014 verleende de Provincieraad 
goedkeuring tot overname van het Provinciaal domein De Ster in 
Sint-Niklaas. Tevens werden in de budgetten 2015-2019 voor het 
domein De Ster investeringskredieten voorzien van 3.700.000 EUR. 
Jaarlijks is er een goedgekeurd budget van 800.000 EUR.  

Op 16 februari 2017 (nano 1700860) werd in zitting deputatie een 
investeringsprogramma goedgekeurd. Hierin was bij de 
investeringen op korte termijn (2017-2019) opgenomen om het 
competitiezwemmen aan te pakken. 

Het bouwprogramma werd goedgekeurd in zitting deputatie van 23 
augustus 2018 (nano 1803941). 

18 Provincieraad van 15 mei 2019 



 NOTULEN 

In zitting deputatie van 14 maart 2019 (nano 1900930) werd dit 
dossier principieel goedgekeurd voor uitvoering in 2019 : 

“ Provinciaal domein De Ster  
(2016-1036) Aanleg van zeilbotenkaai en zwemzones  
(1803941) Principebeslissing aanleg door Deputatie van 23/08/18  
Fase: opmaak ontwerp/bestek “  

De uitvoering van deze opdracht wordt geraamd op 441 650 EUR 
inclusief btw en zal ten laste gelegd worden van budgetsleutel 
220007/06/0711/05. 

Uit onderzoek bleek eerder al dat het best is om het 
competitiezwemmen te verplaatsen naar de huidige zone van de 
zeilbootjes. 

Deze locatie heeft als voordeel dat :  

- er een uitstekende zwemwaterkwaliteit is : risico algen en zeewier 
is uiterst beperkt omwille van voornaamste waterstroming en 
windrichting. Een recente meting door het Agentschap Zorg & 
Gezondheid van de Vlaamse Milieumaatschappij bevestigt dit.  

- het bestuur in de ontwikkeling op lange termijn alle sportinfra rond 
de inkom ‘Lange Rek’ kan bundelen. Zo kan een echte ‘sportzone’ 
gecreëerd worden (met nieuwe inkom, sporthal, cafetaria en 
bergingen). Een zwem- en watersportdok past hier perfect in. 

- Bijkomende reden is dat de bestaande zeilsteiger versleten en 
gedeeltelijk gezonken is (zie bijlage D). 

De dienst Patrimonium heeft een principeontwerp getekend dat 
rekening houdt met: 

- Principe van steigerbouw: rand ligt 25 cm boven water, 
platvallende ogen voor aanmeren zonder hindernis, spannen 
boeien, trapjes, keerpuntinfra,… 

- Voldoende brede steiger zodat wandelaars ook op de steiger 
kunnen wandelen zonder dat er leuningen nodig zijn. Zo kan de 
steiger ook in de winter of voor activiteiten worden ingezet ; 

- De reeds vernieuwde ophaallier voor vaartuigen en botenramp 
kan behouden blijven, de boten kunnen ook gemakkelijker blijven 
liggen in het water (vb. reddersboot niet meer dagelijks uithalen – 
mits motorslot). 

KORTE SAMENVATTING ONTWERP (ZIE BIJLAGEN E, F EN G) 

• Beschrijving ontwerp: 

1 de afbraak van de bestaande steiger 

2 fabriceren en monteren van:  

o zwemdok met 7 zwembanen (netto afmetingen na montage  
        keerplanken 20mx50m) 

o een polyvalente zone (33mx25m) waterpolo/sub/aanlegsteiger 
        vaartuigen en reddingsboten in hoogseizoen 
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o een baan voor lange afstandszwemmen (2,8mx75m) 

o een duikzone  

o aanlegplaatsen voor vaartuigen 

3 Voorzien van functionaliteiten eigen aan zwembaden, waterpologebeuren, 
aanlegsteigers: 

trappen, ogen, reddingsboeien, aanmeerbolders, verankering netten  
waterpolo, wachtbuizen elektriciteit en water, stopcontactzuilen,… 

Deze zones worden gerealiseerd in de zwem- en roeivijver door middel van 
vlotsteigers ( ±700m²) en 2 toelopen. 

• Totale brutooppervlakte: 700 m² vlotsteigers 

• Raming kostprijs per m²: 631 EUR/m² (inclusief btw) 

• Maatregelen voor duurzaam bouwen:  

- 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 materiaalgerelateerde 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 die impact op het milieu steeds verder terug te dringen. Daarom 
werden nieuwe methodes om de reële milieuvriendelijkheid van onze 
bouwproducten te onderbouwen in het leven geroepen. De meest gebruikte 

20 Provincieraad van 15 mei 2019 



 NOTULEN 

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. 
- Extra 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. (zie bijlage H). 

 
Om niet alle parameters vrij te laten aan de aannemer en omdat de LCA, MKI en 
EPD nog niet ver genoeg staat om eender welk materiaal dat niet volgens 
hetzelfde systeem getest is, toch te kunnen vergelijken met elkaar, heeft de 
dienst Patrimonium een markt en internetonderzoek gedaan naar de meest 
duurzame materialen voor deze specifieke toepassing. Uit dit onderzoek blijkt 
dat, indien de steiger een minimale levensduur van 25 jaar moet hebben, enkel 
tropisch hardhout met FSC-label (of gelijkwaardig) de meest duurzame oplossing 
is. Dit blijkt ook uit de ‘Vergelijkende studie LCA bruggen’ (zie bijlage H). Er zijn 
sinds de studie een aantal zeer innovatieve producten op de markt, maar gezien 
hun kostprijs en gebrek aan kennis op de zeer lange termijn, raden wij aan om 
op zijn minst de constructiedelen en de vlonderplanken in FSC- tropisch 
hardhout te kiezen. 

Waarom tropisch hardhout de meest duurzame keuze is: 
Voor de toepassing in contact met (opspattend) water en grond is enkel 
duurzaamheidsklasse 1 geschikt, indien de steiger minstens 25 jaar moet 
meegaan.  
Van de Europese houtsoorten komt enkel Robinia in aanmerking. Uit onderzoek 
blijkt dat zij niet geschikt is voor dit specifiek project omdat ze enkele belangrijke 
nadelen heeft: scheeftrekken, schotelen, beschikbare afmetingen, onvoldoende 
voorraad, uitlogen,… 
Het is een wijdverspreide misvatting dat tropisch hardhout per definitie een niet-
duurzame keuze is. Indien dit hout een FSC-label heeft, is dit enkel hout dat 
gekapt wordt om tropische bossen duurzaam te beheren. Door FSC-hardhout te 
gebruiken ‘verdwijnen’ er dus geen bossen, integendeel. Door aan duurzaam 
bosbeheer te doen en een correcte prijs voor de grondstof na te streven, zorgt 
FSC er voor dat het tropisch bos waarde krijgt ‘als’ bos en dat het beheer over 
bosbehoud gaat en niet ten koste van het bos gaat. 
De andere reden van dergelijk denken heeft te maken met de verre afstand 
(footprint transport), waardoor het een niet-duurzame keuze lijkt. Ook hier is dit 
genuanceerder: het hout komt van ver, maar de transportmodi hebben vaak een 
lagere impact per ton/per kg, en harde, duurzame houtsoorten hebben geen 
behandeling nodig (wat bvb bij houtverduurzaming chemisch of thermisch wel 
het geval is, en bij andere materialen is de totale milieukost dus nog hoger). 
Bijkomend voordeel van hout uit duurzaam beheerde bossen is dat – zeker 
wanneer dit hout in zijn toepassing ook lange levensduur heeft – de CO2 balans 
zelfs positief blijft: het ‘gat’ in het bos wordt terug opgevuld (de koolstofbalans 
van het bos komt terug of blijft eigenlijk in evenwicht over een groter 
bosbestand), dit terwijl het hout in gebruik de opgeslagen koolstof vasthoudt.  
Kort gezegd: mits een FSC herkomst, los van welke specifieke houtsoort, heeft 
het bestuur de garantie dat hier een verantwoord bosbeheer achter zit, niet enkel 
naar de specifieke houtsoorten en zijn voortbestaan, maar in brede zin naar 
respect/behoud van het hele bosecosysteem. 
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Meer info: 
http://www.fsc.be/nl-be/tropisch-hout-het-kan-het-mag-het-moet- 
http://www.fsc.be/nl-be/kies-hout-kies-fsc-gecertificeerd-hout. 
 
Een ander belangrijk criterium voor duurzaamheid is hoe de aannemer omgaat 
met de bestaande steiger. Deze is weliswaar half gezonken, maar een heel 
aantal delen kunnen herbruikt worden. (vb. o.a. de steigerpalen). De aannemer is 
verplicht dit te doen. Indien onderdelen onvoldoende geschikt zijn om te 
herbruiken, moet de aannemer de onderdelen verkopen, met 15% 
winstdeelneming voor hem. Dit zal hem motiveren om de bestaande steiger zo 
duurzaam mogelijk te verwerken. 

VOORGESTELDE WIJZE VAN GUNNEN 

• Gunningswijze: Openbare procedure 

• Selectiecriteria (o.a. beroepservaring, referenties) 

• Gunningscriteria: 
 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:  
 

Nr. Beschrijving Gewicht 
1 Prijs 60 
2 Kwaliteit van de materialen 10 
3 Duurzaamheid 15 
4 Design 10 
5 Garantie 5 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 
 
Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al 
deze criteria, rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal 
de opdracht gegund worden aan de inschrijver met de meest gunstige offerte, 
vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid. 
 
Toepassing van de gunningscriteria bij de beoordeling van de offerte 

Op de offerte kunnen maximum 100 punten behaald worden. 

De totale score van een offerte is de som van de scores op de gunningscriteria 
prijs, kwaliteit van de materialen, duurzaamheid, design en garantie. 
 

RAMING 

De uitvoering wordt geraamd op 441.650 EUR incl. btw (365.000 EUR excl. btw) 
en zal ten laste gelegd worden van budgetsleutel 220007/06/0711/05. 

PLANNING 

Fase Beschrijving  Streefdatu
m  

 Wie  

Def. 
ontwerp 

Opmaak dossier (gunningswijze, 
bestek, plannen, meetstaat, 
raming,…) 

 26/04/2019  Patrimoniu
m 

Def. Goedkeuring dossier  02/05/2019  DEP 
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ontwerp (gunningswijze, bestek, plannen, 
meetstaat, raming,…) 

Def. 
ontwerp 

Goedkeuring dossier 
(gunningswijze, bestek, plannen, 
meetstaat, raming,…) 

 15/05/2019  PR 

Selectiefas
e 

Publicatie opdracht 
 

20/05/2019  Patrimoniu
m 

Selectiefas
e 

Indienen offerte : via e-procurement  27/06/2019  Inschrijvers 

Gunning Beoordeling offertes, opmaak 
gunningsverslag 

 01/07/2019  Patrimoniu
m 

Gunning Goedkeuring gunning  18/07/2019  DEP 

Uitvoering Start der werken   15/09/2019  Bouwteam 

De procedure ‘werken met derden’ is gevolgd. 

Er is een visum verkregen van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk (IDPBW). 

Een afwijking van de sectorale voorwaarden Vlarem II werd recentelijk verkregen 
voor dit project; het project is dus vergunbaar. 

De dienst IDPBW zal er voor zorgen dat de omgevingsvergunning eveneens 
aangepast wordt i.f.v. deze afwijkingsaanvraag. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 220007/06/0711/05. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Het bestek met nr. 2016-1036 en de raming voor de opdracht “Sint-Niklaas : 
Provinciaal domein De Ster : Aanleg zwem- en watersportsteiger ”, 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 365 000,00 EUR exclusief btw of 441 650,00 EUR inclusief 
21% btw (76 650,00 EUR btw verlegd). 

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 voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 220007/06/0711/05. 
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PUNT 12. 
WONEN – VERTEGENWOORDIGING 
SOCIALE KREDIETVENNOOTSCHAP ONZE THUIS NV (ONESTO) TE BEVEREN 
AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEVE EN 1 PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGER IN 
DE ALGEMENE VERGADERING 

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1902010 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

Voordrachten: 

Effectief lid: Filip Liebaut 
Plaatsvervanger: Leentje Grillaert 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 34 
Aantal ja-stemmen : 22 
Aantal nee-stemmen : 5 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet, artikel 42 §1; 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

Provincieraadsbesluit van 27 februari 2019 betreffende 
vertegenwoordiging provinciebestuur; 

Provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende 
vertegenwoordiging huisvestings- en kredietmaatschappijen; 

Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende 
maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale 
woonorganisaties; 

Het provinciebestuur is aandeelhouder in de meeste Oost-Vlaamse 
regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en in een aantal sociale 
kredietmaatschappijen; 

De statuten van de sociale kredietmaatschappijen voorzien in een 
vertegenwoordiging van de aandeelhouders in de algemene vergadering van 
aandeelhouders; 

De aanduidingen blijven geldig voor de duur van het mandaat als 
provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm. 

Door de ontbinding van de Provincieraad zijn alle mandaten vervallen. 

Op 3 december 2018 is de Provincieraad opnieuw geïnstalleerd. 
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2.   Motivering 

De aanduiding van provincieraadsleden als vertegenwoordigers van het 
provinciebestuur blijven geldig voor de duur van het mandaat als provincieraadslid 
en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm. Door de ontbinding 
van de Provincieraad uit beleidsperiode 2013-2018 zijn alle mandaten vervallen. 

Vanaf 3 december 2018 trad een nieuw provinciebestuur aan. Aangezien 
het provinciebestuur vertegenwoordigd moet blijven in de maatschappijen waarvan 
het aandeelhouder is moeten nu opnieuw vertegenwoordigers worden aangeduid. 

In zitting van 27 februari 2019 duidde de Provincieraad een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de statutaire 
vergadering van 2 sociale kredietvennootschappen, Volkskrediet De Toren nv en 
Elk zijn Huis nv. Er moeten nog vertegenwoordigers worden aangeduid in de 
statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van de kredietvennootschap 
Onze Thuis nv (Onesto). 

De vertegenwoordigers worden in principe aangeduid voor de duur van hun 
mandaat als provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun 
huidige vorm. 

3.   Besluit 

Artikel 1: worden voor de duur van hun mandaat als provincieraadslid en 
voor de duur van de maatschappij in hun huidige vorm aangeduid: 

1. Filip Liebaut, als vertegenwoordiger van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 
in de algemene vergadering van aandeelhouders van de sociale 
kredietvennootschap Onze Thuis nv (Onesto), A. Panisstraat 8/2 te 
9120 Beveren; 

2. Leentje Grillaert, als plaatsvervangende vertegenwoordiger van het 
provinciebestuur, in de algemene vergadering van de kredietvennootschap 
Onze Thuis nv (Onesto), A. Panisstraat 8/2 te 9120 Beveren. 

Artikel 2: een uittreksel uit dit besluit zal worden overgemaakt aan de 
betrokken partijen. 

GREET DE TROYER VERZOEKT OM HET ASPECT GENDERPROBLEMATIEK VAN HAAR 
VRAAG ONDER PUNT 30 GEZAMENLIJK MET PUNT 13 TE BEHANDELEN. OP VOORSTEL 
VAN DE VOORZITTER STEMT DE RAAD DAARMEE IN. 

PUNT 13. 
WONEN – VERTEGENWOORDIGING 
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ HABITARE+ 
RAAD VAN BESTUUR: VOORDRACHT VAN EEN VOORKEURKANDIDAAT- EN EEN TWEEDE 
KANDIDAAT-VERTEGENWOORDIGER IN HIËRARCHISCHE VOLGORDE CF. DE 
GENDERVERPLICHTING  

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier 
Verslag nummer 1902194 van 02 mei 2019 
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PUNT 30  
VRAAG VAN GREET DE TROYER (GEDEELTELIJKE BEHANDELING) 
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN, PROVINCIALE PARTICIPATIE, FINANCIEEL EN 
BELEIDSMATIG 
STRATEGISCHE HOUDING T.A.V. EVOLUTIE DIE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGING 
WEERT, INCLUSIEF EFFECT VAN/OMGANG MET GENDERPROBLEMATIEK 

Greet De Troyer licht haar vraag m.b.t. de genderproblematiek toe. 

Tussenkomsten : Bart Blommaert, Liesbet Dooms, Kenneth Taylor, Bruno Matthys, 
An Vervliet, Olaf Evrard, gedeputeerde Moens 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

Voordrachten: 

Voorkeurkandidaat: Bart Vermaercke 
Tweede kandidaat: Marleen Van De Populiere 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 19 
Aantal nee-stemmen : 13 
Aantal onthoudingen : 3 

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikelen 42, §1 en 43, §2, 5 van het provinciedecreet van 9 december 
2005; 

Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met 
inbegrip van de latere wijzigingen; 

Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende 
maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale 
woonorganisaties; 

Het provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende 
vertegenwoordiging huisvestings- en kredietmaatschappijen; 

Het provincieraadsbesluit van 27 februari 2019 duidt de 
provincieraadsleden aan als vertegenwoordigers van het provinciebestuur in de 
huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen voor de duur van het 
mandaat als en provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun 
huidige vorm; 

De statuten van de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ voorzien 
een vertegenwoordiging van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in de raad van 
bestuur en in de algemene vergadering van de vennootschap. De aanduidingen 
blijven geldig voor de duur van het mandaat als provincieraadslid en voor de duur 
van de maatschappijen in hun huidige vorm; 
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2.   Motivering 

De provincieraad heeft , in zitting van 27 februari 2019, twee 
provincieraadsleden aangeduid als vertegenwoordigers van het provinciebestuur in 
de algemene vergadering van aandeelhouders en één vertegenwoordiger in de 
raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ (bijlage I).  

Om te kunnen voldoen aan de genderverplichting werd in de 
modelstatuten (art. 6, 3e lid) opgenomen dat vennoten per toegewezen mandaat 
minstens twee kandidaat-bestuurders van een verschillende geslacht voorstellen 
aan de algemene vergadering. 

Conform de statuten van de SHM Habitare+ (artikel 12 in bijlage II) heeft 
de provincieraad het recht om minstens twee provincieraadsleden aan te duiden 
die het bestuur legitiem kunnen vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de 
sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+. De Provincieraad kan daarbij een 
eventuele voorkeur aangeven.  

De aanduiding van de provincieraadsleden als vertegenwoordigers van 
het provinciebestuur blijven geldig voor de duur van het mandaat als 
provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm.  

3.   Besluit 

artikel 1: worden voor de duur van hun mandaat als provincieraadslid en 
voor de duur van de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ in haar huidige 
vorm aangeduid: 

1. De voorgedragen kandidaat-bestuurders zijn, conform de 
genderverplichting en in hiërarchische rangorde:  

Voorkeurkandidaat: Bart Vermaercke 

Tweede kandidaat: Marleen Van De Populiere 

als vertegenwoordiger van het provinciebestuur in de raad van bestuur 
van de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+; 

artikel 2: een uittreksel uit dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken 
partijen. 

Artikel 3: SHM Habitare+ zal via een aangetekende brief op de hoogte worden 
gebracht van de voorgedragen kandidaat-bestuurders, met vermelding van de 
aangegeven rangorde. 

PUNT 14. 
DEPUTATIE – BEVOEGDHEIDSVERDELING 
OPHEFFING VAN HET BESLUIT VAN 03 DECEMBER 2018 HOUDENDE DE VERDELING VAN 
DE BEVOEGDHEDEN BINNEN DE DEPUTATIE LEGISLATUUR 2018 – 2024 EN 
(HER)VASTSTELLING VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING BIJ BESLUIT VAN 21 MAART 
2019 
KENNISGEVING 
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Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1901502 van 21 maart 2019 

Tussenkomsten : Kenneth Taylor, Greet De Troyer 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 15. 
EREDIENSTEN 
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP ENSARIJA TE GENT 
JAARREKENING 2018: VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1901818 van 25 april 2019 

Tussenkomsten : geen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

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

Jaarrekening 2018 van de Islamitische Gemeenschap Ensarija, met zetel te 
Loodsenstraat 56/001, 9000 Gent, vastgesteld in de vergadering van het comité 
van deze Islamitische Gemeenschap op 24 maart 2019 en ingediend bij de 
Provincie op 3 april 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 25 april 2019. 

2.   Motivering 

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

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen: 

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

In 2018 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 20.000,00 EUR. 

Rekening houdend met het exploitatieoverschot 2017 en de in 2018 ontvangen 
exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 
8.100,19 EUR. 

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

De tussenkomst van de vzw Bosniaks Islamitisch Cultureel Centrum Ensarija in de 
gemeenschappelijke uitgaven 2018 bedraagt 2.381,43 EUR en zal in 2019 op de 
zichtrekening van het comité worden gestort. 

In het jaar 2018 werd er geïnvesteerd in tapijten en een nieuwe geluidsinstallatie. 
Deze investeringen waren initieel voorzien in het budget 2016, maar in overleg met 
de provincie verschoven naar 2018. In 2018 werd hiervoor een provinciale 
investeringstoelage van 7.018,42 EUR 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 Islamitische 
Gemeenschap Ensarija, met zetel te Loodsenstraat 56/001, 9000 Gent, gunstig. 

Artikel 2 

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

PUNT 16. 
EREDIENSTEN 
ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP TEVHID CAMII TE GENT 
JAARREKENING 2018: VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1901888 van 25 april 2019 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

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

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

Jaarrekening 2018 van de Islamitische Gemeenschap Tevhid Camii, met zetel te 
F. Ferrerlaan 214 A, 9000 Gent, vastgesteld in de vergadering van het Comité van 
deze Islamitische Gemeenschap op 18 maart 2019 en ingediend bij de Provincie 
op 3 april 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 25 april 2019. 

2.   Motivering 

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

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

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen: 

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

In 2018 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 11.950,00 EUR. 

Rekening houdend met het exploitatieoverschot van 2017 en de in 2018 ontvangen 
exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 
5,80 EUR. 

Uit de ingediende jaarrekening blijkt dat het comité het exploitatiebudget strikt heeft 
opgevolgd. De uitgaven liggen in lijn met het budget. 
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In het jaar 2018 werd er geïnvesteerd in nieuwe tapijten voor de kleinere 
gebedsruimte op de gelijkvloerse verdieping. Deze investering was initieel voorzien 
in het budget 2017, maar werd in overleg met de provincie verschoven naar 2018. 
In 2018 werd hiervoor een provinciale investeringstoelage van 5.190 EUR 
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 Islamitische 
Gemeenschap Tevhid Camii, met zetel te F. Ferrerlaan 214 A, 9000 Gent, gunstig. 

Artikel 2 

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

PUNT 17. 
WMD – JAARLIJKSE ACTIEPLANNEN ONDERWIJS 2014 – 2019 – EVALUATIE 
KENNISNEMING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902048 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 18. 
PROVINCIALE DIENSTEN 
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET BEHEER VAN ABONNEMENTEN OP KRANTEN, 
TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN EN HET LEVEREN VAN BOEKEN 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET EUROPESE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902100 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : Kristof Windels, Olaf Evrard, Kenneth Taylor 

Aard van de stemming : openbaar elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 28 
Aantal nee-stemmen : - 
Aantal onthoudingen : 7 

Goedgekeurd 
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De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

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

2.   Motivering 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor het beheer van 
abonnementen op kranten, tijdschriften en periodieken en het leveren van boeken” 
werd een bestek met nr. 2019-881 opgesteld door het Departement Logistiek, 
dienst Aankoop, Transport & Verzending. 
 
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Kranten, tijdschriften, periodieken), raming: 377 358,49 EUR excl. btw 
of 400 000,00 EUR incl. btw; 
* Perceel 2 (Boeken), raming: 33 018,87 EUR excl. btw of 35 000,00 EUR incl. 6% 
btw. 
 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 410 377,36 EUR excl. btw 
of 435 000,00 EUR incl. btw voor de duur van de overeenkomst namelijk 4 jaar. 
 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020 en 
volgende jaren op de daarvoor voorziene budgetcodes. 
 
Indien nodig zullen de budgetten verhoogd worden bij de volgende 
budgetwijzigingen. 

3.   Besluit 
artikel 1 : Het bestek met nr. 2019-881 en de raming voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor het beheer van abonnementen op kranten, tijdschriften 
en periodieken en het leveren van boeken”, opgesteld door het Departement 
Logistiek, dienst Aankoop, Transport & Verzending 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 410 
377,36 EUR excl. btw of 435 000,00 EUR incl. btw voor de totale duur van de 
overeenkomst namelijk een looptijd van 4 jaar. 
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artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare 
procedure. 
 
artikel 3 : De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
 
artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal en Europees niveau. 
 
artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 
2020 en volgende jaren op de daarvoor voorziene budgetcodes. Indien nodig 
zullen de kredieten verhoogd worden bij volgende budgetwijzigingen. 

PUNT 19. 
PROVINCIALE DIENSTEN 
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN VOEDINGSWAREN 2019 – 2023 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING MET DE INSCHRIJVERS VAN 
VOORAFGAANDE OPENBARE PROCEDURE 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902183 van 02 mei 2019 

Tussenkomst : Lena Van Boven 

Aard van de stemming : openbaar 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 

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer 
bepaald het 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. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald 
artikel 38,§ 1, 2° (onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van 
een openbare of niet-openbare procedure) en artikel 43. 

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 

De Provincieraad heeft in zitting van 24 oktober 2018 goedkeuring 
gehecht aan de lastvoorwaarden en de plaatsingsprocedure, zijnde openbare 
procedure op Europees niveau, voor de raamovereenkomst ‘levering van droge 
voeding, zuivel en diepvriesproducten voor de provinciale keukens’. 

De Deputatie besliste in zijn zitting van 11 april 2019 om de openbare 
procedure voor deze raamovereenkomst stop te zetten omdat de ingediende 
offertes (inhoudelijk) onregelmatig zijn. 

De nood aan een raamovereenkomst voor droge voeding, zuivel en 
diepvriesproducten blijft bestaan en derhalve moet een nieuwe 
plaatsingsprocedure worden opgestart. 

De wet op de overheidsopdrachten voorziet de mogelijkheid om door 
middel van de mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van art. 
38 §1,2° de opdracht opnieuw in de markt te plaatsen.  Indien alle inschrijvers van 
de eerste procedure die een formeel regelmatige offerte indienden worden 
uitgenodigd worden, moet er geen bekendmaking gebeuren. 

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor het leveren van 
voedingswaren " werd een licht aangepast bestek met nr. 2019-872’ opgesteld 
door het Departement Logistiek, dienst Aankoop, Transport & Verzending. In de 
huidige inventaris werden een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd o.a. enkele 
aanpassingen aan de gevraagde inhoudsmaten van bepaalde posten.  

De duur van de raamovereenkomst bedraagt 48 maanden, evenwel met 
de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegbaarheid. De duur van 4 jaar is de 
maximumtermijn die in de Wet inzake overheidsopdrachten art. 43§2 is bepaald, 

De raming, gebaseerd op de bestellingen geplaatst in 2017, bedraagt 
ongeveer 1.206.238,44 EUR incl. 6% BTW en dit voor de 4 jaar. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 
2019 en volgende jaren op de desbetreffende budgetcodes van de diverse 
Provinciale diensten en scholen. 

3.   Besluit 

Artikel 1 : Het bestek met nr. 2019-872 en de raming voor de opdracht 
"Raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren”, opgesteld door het 
Departement Logistiek, dienst Aankoop, Transport & Verzending 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 1.206.238,44 EUR incl. 6% BTW. 

artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling in overeenkomst met art.38§1,2° van 
de wet overheidsopdrachten. De procedure wordt enkel gevoerd met de 
inschrijvers van de voorafgaande openbare procedure, die een formeel 
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regelmatige offerte indienden. In dit geval moet de opdracht niet Europees bekend 
gemaakt worden. 

artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 
exploitatiebudget van 2019 en volgende jaren op de desbetreffende budgetcodes 
van de diverse provinciale diensten en scholen. 

PUNT 20. 
PENSIOENFONDS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN OFP – AANPASSING VAN HET 
FINANCIERINGSPLAN 
GOEDKEURING VAN HET AANGEPASTE FINANCIERINGSPLAN EN MACHTIGING VAN DE 
PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS OM DIT TE BEKRACHTIGEN IN DE ALGEMENE 
VERGADERING 

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens 
Verslag nummer 1902135 van 02 mei 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 dd. 9 december 2005, inzonderheid artikel 43, §2,10°; 

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (WIBP), inzonderheid artikel 86; 

het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op 
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (KB WIBP); 

Het provincieraadsbesluit van 21 november 2018, waarbij het financieringsplan van 
het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (het OFP) 
goedgekeurd wordt; 

Voorstel van de deputatie van 2 mei 2019; 

2.   Motivering 

In zitting van 21 november 2018 keurde de Provincieraad het aangepaste 
financieringsplan voor het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen 
goed. Dit financieringsplan werd door de Algemene Vergadering van het OFP 
bekrachtigd op 22 november 2018. 
Het financieringplan maakte deel uit van het toelatingsdossier dat het OFP 
indiende bij de FSMA.  
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Het directiecomité van de FSMA heeft, tijdens zijn vergadering van 11 december 
2018, de toelating verleend aan het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-
Vlaanderen om de activiteiten uit te oefenen als bedoeld in artikel 135, eerste lid, 
2° van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen. 

De FSMA formuleerde een aantal (technische) opmerkingen bij het 
financieringsplan dat op 22 november 2018 bekrachtigd werd : 

• punt 3.1.2 – korte termijn technische voorziening – berekeningsmethode
  

o in de formules moet het gedeelte overdraagbaarheid 
(overlevingspensioen) nog toegevoegd worden 

• 3.2.2.3 – Lange termijn technische provisie 

o Bij de bepaling van de lange termijnverplichtingen dient ook de 
solvabiliteitsmarge in mindering te worden gebracht. 

• 5.2 – financiering werknemersbijdrage 

o In het financieringsplan is geen rekening gehouden met de 
persoonlijke pensioenbijdragen van de actieve mandatarissen. Tot 
op heden werden deze niet doorgestort naar het OFP 
Pensioenfonds. De FSMA is van mening dat deze persoonlijke 
bijdragen wel degelijk aan het OFP Pensioenfonds moeten 
doorgestort worden.  
 

Het voorliggende, aangepaste financieringsplan komt tegemoet aan de 
bovenstaande bemerkingen van FSMA. 

3.   Besluit 

Artikel 1 : 

De Provincieraad keurt het aangepaste financieringsplan van het OFP 
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen goed. 

Artikel 2 :  

De Provincieraad machtigt de provincievertegenwoordigers van de Provincie Oost-
Vlaanderen in de Algemene Vergadering van het OFP Pensioenfonds van de 
Provincie Oost-Vlaanderen om op de Algemene Vergadering van het OFP van 17 
juni 2019 dit aangepaste financieringsplan te bekrachtigen. 

PUNT 21. 
VZW MEDOV – VERTEGENWOORDIGING: 
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEVE EN 1 PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGER 
(PROVINCIERAADSLID) IN DE ALGEMENE VERGADERING 
- VOORDRACHT VAN 1 VERTEGENWOORDIGER-ONDERVOORZITTER (GEDEPUTEERDE) IN 
DE RAAD VAN BESTUUR 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1902055 van 25 april 2019 
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Tussenkomsten : geen 

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger 
(provincieraadslid) in de Algemene Vergadering: 

Voordrachten: 

Effectief lid: Elisabet Dooms 
Plaatsvervanger: Lut De Jaeger 

- Voordracht van 1 vertegenwoordiger-ondervoorzitter (gedeputeerde) in de Raad 
van Bestuur: 

Voordracht: 

Gedeputeerde Kurt Moens 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 22 
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. 

Statuten van MEDOV vzw. 

Voorstel van de Deputatie van 25 april 2019. 

2.   Motivering 

2.1. Vooraf 

Als gevolg van de algehele vernieuwing van de Provincieraad dienen er in de vzw 
MEDOV nieuwe vertegenwoordigers te worden aangeduid voor de Algemene 
Vergadering en nieuwe vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de Raad 
van Bestuur.  

2.2. Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in de 
Algemene Vergadering van de vzw MEDOV 

Artikel 4 en 11 van de statuten van de vzw MEDOV bepalen dat de Provincie Oost-
Vlaanderen een betalend werkend lid is en dat de Algemene Vergadering bestaat 
uit vertegenwoordigers van de betalende en niet-betalende werkende leden. 

Aldus dient de Provincieraad een effectieve en een plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene vergadering van de vzw 
MEDOV. 
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2.3. Voordracht van een gedeputeerde van de provincie Oost-
Vlaanderen in de Raad van Bestuur van de vzw MEDOV 

Artikel 7, 1ste lid en 4de lid van de statuten van MEDOV vzw bepalen het volgende : 

“De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen is ambtshalve voorzitter van de Algemene Vergadering 
en van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van bestuur houden van 
rechtswege op deel uit te maken van de Raad van Bestuur zodra zij de functie of 
hoedanigheid verliezen op grond waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
werd toegekend.” 

(….) 

“ De samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt: 
- voorzitter: de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;  
- een eerste ondervoorzitter: een gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen;  
- een tweede ondervoorzitter, voor 5 jaar gekozen door de Algemene Vergadering 
onder de burgemeesters; 
- (…..).”  

De Provincieraad dient dus een gedeputeerde voor te dragen als lid van de Raad 
van Bestuur van de vzw MEDOV. Deze gedeputeerde is meteen ook de 1ste 
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.  

3.   Besluit 
 
Artikel 1 
 
De provincieraad duidt volgende vertegenwoordigers aan in de Algemene 
Vergadering van de vzw MEDOV: 
 

- Effectief lid: provincieraadslid: Elisabet Dooms 
 

- Plaatsvervangend lid: provincieraadslid: Lut De Jaeger 
 
Artikel 2 
 
De provincieraad draagt volgende Gedeputeerde voor als lid van de Raad van 
Bestuur van de vzw MEDOV, en dit voor de duur van zijn/haar mandaat als 
Gedeputeerde:  
 
Gedeputeerde: de heer Kurt Moens 

Artikel 3 

Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de vzw MEDOV, aan de 
aangeduide vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en aan de 
voorgedragen Gedeputeerde voor de Raad van Bestuur van de vzw MEDOV. 
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PUNT 22. 
CVBA WAALSE KROOK – VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING VAN 03 JUNI 2019: 
- AANDUIDING VAN 1 EFFECTIEVE EN 1 PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGER 
- VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER: GOEDKEURING VAN 
DE VOORGESTELDE BESLISSINGEN 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1902105 van 02 mei 2019 

Tussenkomst : Martine Verhoeve 

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger: 

Voordrachten: 

Effectief lid: Bart Vermaercke 
Plaatsvervanger: Karlijn Deene 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 23 
Aantal nee-stemmen : 6 
Aantal onthoudingen : 6 

Goedgekeurd 

- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger: goedkeuring van de 
voorgestelde beslissingen 

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

Goedgekeurd 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen, 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 43, §2, 5° van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019  waarbij, voor de duur van de 
legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de 
Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en 
verenigingen. 

De statuten van de Waalse Krook cvba. 

De uitnodiging van de Waalse Krook cvba, ontvangen op 18 april 2019, voor de 
algemene vergadering van 3 juni 2019 met vastgestelde agenda als volgt: 

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2018; 
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2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2018; 

4. Goedkeuring waarderingsregels VOL 6.8; 

5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 
2018; 

6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 

7. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en vaststelling van de vergoeding; 

8. Statutaire benoeming(en) en ontslag(en) bestuurders; 

9. Aanstelling nieuwe commissaris; 

10. Varia. 

Voorstel van de Deputatie van 2 mei 2019. 

2.   Motivering 

Zie nota en verslag 

3.   Besluit 

Artikel 1 

Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur 
van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in de 
Waalse Krook cvba, zal de Provincie op de algemene vergadering van 3 juni 2019 
vertegenwoordigd worden door: 

- provincieraadslid Bart Vermaercke als effectieve vertegenwoordiger 

- provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger 

Artikel 2 

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie op de algemene 
vergadering van de Waalse Krook cvba van 3 juni 2019 wordt als volgt bepaald: 

- goedkeuring van alle agendapunten. 
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Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan: 

- de Waalse Krook cvba; 

- de Provinciale vertegenwoordiger. 

PUNT 23. 
PROVINCIAAL PATRIMONIUM EN PATRIMONIUM PARAPROVINCIALE INSTELLINGEN 
RAAMCONTRACT TECHNISCHE INSTALLATIES 
GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN 
OPENBARE PROCEDURE MET NATIONALE BEKENDMAKING 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1902157 van 02 mei 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, 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 en artikel 
57 en artikel 43. 

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

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

2.   Motivering 

De dienst Patrimonium wordt veelvuldig geconfronteerd met taken of dossiers van 
beperkte omvang, complexe samenstelling of van dringende aard.  Voornamelijk 
herstellingen en onderhoud of beperkte aanpassingen en investeringen aan technische 
installaties, vormen een substantieel deel van het takenpakket. 
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Conform de wetgeving overheidsopdrachten is hier telkens een procedure voor te 
volgen met een door de deputatie goedgekeurde prijsvraag of bestek en is de gunning 
na aanbesteding of onderhandeling uiteraard nogmaals door de deputatie goed te 
keuren. Dit vereist heel wat administratief werk en manuren en de bijhorende 
procedures zijn zeer tijdrovend en vertragend. 

Met deze werkwijze wordt voorbijgegaan aan het eigenlijke doel en aan de principes van 
behoorlijk bestuur, namelijk efficiënt en accuraat op korte termijn inspelen op de 
functionele behoeften enerzijds of op veiligheidskwesties van vaak dringende aard 
anderzijds binnen ons patrimonium, met een minimale inzet van mensen en middelen. 

Om hieraan tegemoet te komen is reeds respectievelijk in 2008, 2011 en 2015 door de 
deputatie beslist een "raamcontract voor het uitvoeren in regie op afroep via 
afzonderlijke opdrachten van onderhoudswerken en beperkte investeringswerken aan 
technische installaties, zijnde hvac-sanitair en elektriciteit-beveiliging in en rond de 
gebouwen en het patrimonium van het provinciebestuur en para-provinciale instellingen" 
aan te besteden, te gunnen en te herhalen/verlengen. 

De diverse raamcontracten technieken in hun geheel en de diverse toegewezen 
deelopdrachten werden en worden naar tevredenheid uitgevoerd.  Dit "raamcontract 
technieken" werkt zeer efficiëntie-verhogend én er kan met beperkte administratieve 
procedures en personeelsinzet snel ingespeeld worden op de vele opdrachten of taken. 

Het huidige raamcontract loopt af op 13 oktober 2019 en kan niet meer verlengd 
worden.   

Er wordt voorgesteld een nieuwe openbare procedure te organiseren voor het 
raamcontract technieken, op basis van een volgens de opgedane ervaringen licht 
gewijzigd bestek. 

In zitting van 28 februari 2019 (nano 1901089) besliste de deputatie bovendien de 
toepassingsmodus voor raamcontracten te wijzigen. Op de vraag “Gevraagd wordt om 
goedkeuring te geven aan het principe dat de beschreven werking met raamcontracten 
verder mag worden toegepast. Dit binnen de beperkingen van de grensbedragen 
opgenomen in de bestekken van de raamcontracten en binnen de hiervoor vermelde 
beperkingen waarvoor de raamcontracten niet mogen worden aangewend.” is positief 
geantwoord en bevestigend beslist. 

Het raamcontract technieken is een opdracht voor werken voor het uitvoeren in regie op 
afroep via afzonderlijk gegunde deelopdrachten, van onderhoudswerken en beperkte 
investeringswerken aan technische installaties (in casu verwarming, ventilatie, koeling, 
sanitair, elektriciteit, beveiliging en gelijkaardige) in en rond de gebouwen, domeinen, en 
het patrimonium van het provinciebestuur en para-provinciale instellingen. 

Het raamcontract wordt gegund voor twee jaar, maar het bijzonder bestek voorziet dat 
de opdracht bij toepassing van de Wet Overheidsopdrachten, opnieuw kan worden 
toegewezen bij herhaling, binnen een periode van 3 jaar na het gunnen van de 
oorspronkelijke opdracht. 

Er wordt gewerkt in regie volgens vermoedelijke hoeveelheden en werkelijke uitgaven 
met geraamde maximumbedragen, volgens aparte gunningen en bestellingen die 
telkens door de deputatie zijn goed te keuren: 

• de uitvoering gebeurt in regie. 
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• facturatie van lonen gebeurt aan de opgegeven loonbarema's (gebaseerd op 
geldende reglementering), met een jaarlijkse prijsherziening.  Deze barema's zijn 
inbegrepen alle sociale en andere lasten, exclusief btw. 

• facturatie van materialen gebeurt op basis van de officiële bruto catalogusprijzen. 
• facturatie van occasionele onderaannemingen gebeurt op basis van werkelijke 

facturatiekosten, vermeerderd met een winstmarge van 10 %. 
• de inschrijver past hierop (de barema's voor uurlonen, de catalogusprijzen 

materialen, de winstmarge onderaanneming) samen een globale procentuele 
kortingscoëfficiënt toe, in meer of in min. 

De omvang van elke deelopdracht varieert uitzonderlijk van 1 tot 1 250,00 EUR, courant 
van 1 250,00 tot 30 000,00 EUR en minder courant tot 144 000,00 EUR, (bedragen 
telkens zonder btw). 

De opdracht omvat 4 percelen, namelijk HVAC-sanitair enerzijds en elektriciteit-
beveiliging anderzijds, gericht op terzake gespecialiseerde aannemers, telkens 
opgedeeld in twee regionale zones meetjesland-gent-waasland en vlaamse ardennen-
denderland. 

Met de opsplitsing in vakspecialisatie enerzijds en de regionale indeling anderzijds, 
wordt getracht lokaal verweven aannemers aan te spreken.  Bovendien kan met een iets 
langere looptijd eveneens betere voorwaarden bedongen worden. 

Voorgesteld wordt om het raamcontract technieken te gunnen na een openbare 
procedure, waarbij de prijs het enige gunningscriterium is. 

Selectiecriteria : 
• zich niet in een van de uitsluitingssituaties bevinden; 
• erkenning : klasse 2, categorie D16/D17/D18 of P1; 
• technische bekwaamheid : organogram, organisatiestructuur, Nederlandse 

communicatie, erkende technici brandstoffen en gekwalificeerd personeel 
broeikasgassen, Cerga-label, vergunning onderneming voor alarmsystemen; 

Gunningcriteria :  
Prijs, in de vorm van verlagings- of verhogingscoëfficiënt op loonbarema, 
materiaalprijzen, winstmarges. 

Het totale bedrag dat op jaarbasis gegund wordt bij afzonderlijke deelopdrachten, wordt 
geraamd op 1 000 000,00 EUR (inclusief btw) voor de 4 percelen samen, gebaseerd op 
de gemiddelde gunningsbedragen 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. 

Per afzonderlijk gegunde deelopdracht wordt de procedure 'werken met derden' gevolgd 
volgens het WMD-handboek óf er wordt door het bestuur een veiligheidscoördinator 
ontwerp en/of verwezenlijking aangesteld, mocht dit noodzakelijk zijn. 

Per deelopdracht wordt het generieke formulier informatie-uitwisseling met de aannemer 
toegepast óf er wordt een specifiek VGP opgesteld door de veiligheidscoördinator. 

IDPBW viseerde het bestek, dat aangepast is aan haar opmerkingen. 

De uitvoering zal voor elke afzonderlijke deelopdracht ten laste gelegd worden van het 
toepasselijke artikel binnen de provinciale begroting óf ten laste van de betreffende 
para-provinciale instelling, voor zover er kredieten beschikbaar zijn. 
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3.   Besluit 

Artikel 1 

De voorwaarden van het raamcontract technieken voor het uitvoeren in regie op afroep, 
via afzonderlijke deelopdrachten, van onderhoudswerken en beperkte 
investeringswerken aan technische installaties (HVAC-Sanitair en Elektriciteit-
Beveiliging) in en rond de gebouwen en het patrimonium van het provinciebestuur en de 
paraprovinciale instellingen worden vastgesteld voor het totale geraamde bedrag (op 
jaarbasis) van 1 000 000,00 EUR inclusief btw (250 000,00 EUR voor elke van de 4 
percelen), zoals bepaald in bijgaand bijzonder bestek. 

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 budgetsleutels, 
naargelang de noodzaak zich stelt. 

PUNT 24. 
ICT HARDWARE – SOFTWARE 
GOEDKEURING LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE CF. “ICT 
AANKOOPCENTRALE STAD BRUGGE” EN TOETREDING TOT DE RAAMOVEREENKOMST 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1901903 van 25 april 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, inzonderheid 
artikel 42 en 43 §2, 11°. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikelen 2,4° , 15 en 25. 
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 

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

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

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de goedkeuring van de 
lastenvoorwaarden en gunningswijze aankoopcentrale “ICT Aankoopcentrale – 
Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en driemaal met één jaar 
verlengbaar”. 

2.   Motivering 

De stad Brugge schreef de aankoopcentrale “ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge 
en andere entiteiten voor drie jaar en driemaal met één jaar uit verdeeld over de 
volgende 12 percelen: 
- Perceel 1 Desktop hardware 
- Perceel 2 Software 
- Perceel 3 Consultancy systeemondersteuning infrastructuur 
- Perceel 4 Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning 
- Perceel 5: Switching 
- Perceel 6: Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning 
- Perceel 7: Glasvezel 
- Perceel 8: Servers en storage 
- Perceel 9: GIS 
- Perceel 10: Draadloze netwerken 
- Perceel 11: Audiovisuele oplossingen 
- Perceel 12: Multifunctionals, printers en plotters 

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

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

De goedkeuring van de procedure door de Stad Brugge vindt u terug in bijlage 1 
en 2, alsook het lastenboek (bijlage 3 en 4). 
Er werd geopteerd voor een mededingsprocedure met onderhandelingen. 

Het provinciebestuur kan tijdens de volledige duur van de raamovereenkomst, op 
elk ogenblik ervoor opteren om alle of bepaalde diensten niet meer af te nemen. 

De aankoopcentrale startte op verschillende momenten afhankelijk van het 
gunningsmoment en de looptijd per perceel. 
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In de provincieraadzitting van 27 maart 2019 werden een eerste reeks percelen 
voor afname binnen de aankoopcentrale goedgekeurd. 

Ondertussen zijn de andere percelen vrijgegeven. 

De stad Brugge besliste de opdracht te gunnen aan: 
- RealDolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE 0429 037 235 voor 

perceel 3 consultancy systeemondersteuning infrastructuur dit voor 3 jaar (met 
3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning op 11 februari 2019; 

- Cronos NV, Veldkant 33A, 2550 Kontich, BE0458 085 765 voor perceel 4 
Software ondersteuning dit voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar),  
gunning op 19 november 2018; 

- Nextel NV, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem, BE 0424 98 00 61 voor 
perceel 5 switching dit voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning op 18 februari 2019; 

- Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE 0429 037 235 voor 
perceel 6 netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning dit voor 3 jaar 
(met 3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning op 18 februari 2019; 

- Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE 0429 037 235 voor 
perceel 8 servers en storage dit voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning op 11 februari 2019; 

- GIM NV, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven, BE 0454 064 819 voor perceel 9 
GIS dit voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning op 11 februari 2019; 

- Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem, combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid, voor perceel 10 draadloze netwerken dit voor 3 jaar (met 
3 maal 1 jaar verlengbaar) 
gunning 18 februari 2019. 

Zie hiervoor bijlagen 5 t.e.m. 11. 

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

3.   Besluit 

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

Artikel 2: de Provincie treedt toe tot de raamovereenkomst die de stad Brugge in 
uitvoering hiervan heeft afgesloten met:  
- Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem, combinatie zonder 

rechtspersoonlijkheid, voor perceel 10 draadloze netwerken 
- Cronos NV, Veldkant 33A, 2550 Kontich, BE0458 085 765 voor perceel 4 

Software ondersteuning 
- GIM NV, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven, BE 0454 064 819 voor perceel 9 

GIS 
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- Nextel NV, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem, BE 0424 98 00 61 voor 
perceel 5 switching 

- Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE 0429 037 235 voor 
perceel 

o 3 consultancy systeemondersteuning infrastructuur 
o 6 netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning 
o 8 servers en storage 

Artikel 3: de Provincie zal haar bestellingen in uitvoering van deze 
raamovereenkomst rechtstreeks plaatsen bij: 
- Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem, combinatie zonder 

rechtspersoonlijkheid, voor perceel 10 draadloze netwerken 
- Cronos NV, Veldkant 33A, 2550 Kontich, BE0458 085 765 voor perceel 4 

Software ondersteuning 
- GIM NV, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven, BE 0454 064 819 voor perceel 9 

GIS 
- Nextel NV, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem, BE 0424 98 00 61 voor 

perceel 5 switching 
- Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE 0429 037 235 voor 

perceel 
o 3 consultancy systeemondersteuning infrastructuur 
o 6 netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning 
o 8 servers en storage 

Artikel 4: de Provincieraad machtigt de Deputatie tot de uitvoering van deze 
beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen in dit verband. 

PUNT 25. 
ICT – CONSULTANCY 
BEROEP OP DE AANKOOPCENTRALE “INHURING ICT CONSULTANCY” VAN DE PROVINCIE 
ANTWERPEN EN TOETREDING TOT DE RAAMOVEREENKOMST: GOEDKEURING 
LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR EEN PERIODE VAN 48 MAANDEN  

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902018 van 02 mei 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, inzonderheid 
artikel 42 en 43 §2, 11°. 
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikelen 2,4° , 15 en 25. 

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

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

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

2.   Motivering 

Provincie Antwerpen schreef de aankoopcentrale “Inhuring ICT consultancy” uit 
voor de periode van 48 maanden, verdeeld in 3 percelen: 

- perceel 1: Algemene ICT consultancy 
- perceel 2: ICT security 
- perceel 3: Documentbeheer 

Deze nota beoogt de goedkeuring om in de toekomst te kunnen afnemen van de 
aankoopcentrale “Inhuring ICT consultancy” van provincie Antwerpen voor de 
periode van 48 maanden, verdeeld in 3 percelen: 

- Algemene ICT consultancy 
- ICT security 
- Documentbeheer 

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

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

De provincieraad van provincie Antwerpen keurde de procedure goed op 
25 januari 2018 goed (zie bijlage 1). De lastenboeken vindt u terug in bijlage 2 en 
3. De opening van de offertes vond plaatst op 15 maart 2018 (perceel 1) en 
23 maart 2018 (percelen 2 en 3) – zie bijlage 4 en 5. 
Er werd geopteerd voor perceel 1 voor een niet-openbare procedure en percelen 2 
en 3 voor een openbare procedure.  

De gunningscriteria zijn voor de drie percelen: 
- Prijs        50% 
- Ervaring en kwaliteit van de voorgestelde consultants 40% 
- Beschikbaarheid van de voorgestelde consultants  10% 
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Voor de drie percelen werd een raamovereenkomst met 2 opdrachtnemers in 
cascade vorm gegund. 

Provincie Antwerpen besliste de opdracht te gunnen aan: 
- Perceel 1 Algemene ICT consultancy – 25 oktober 2018 

o Op 1ste plaats: 3D-ICT, Verschansingstraat 48, 2000 Antwerpen, 
KBO 0898.973.234 

o Op de 2de plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 
Kontich, KBO 0458.085.765 

- Perceel 2 ICT security – 25 oktober 2018 
o Op 1ste plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 Kontich, 

KBO 0458.085.765 
o Op de 2de plaats: PWC Enterprise Advisory cvba, Woluwe Garden, 

Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, KBO 0415.622.333 
- Perceel 3 Documentbeheer – 13 september 2018 

o Op 1ste plaats: Amplexor, Gaston Geenslaan 10, 3001 Heverlee, 
KBO 0474.190.339 

o Op de 2de plaats: Cronos Cronos Public Services, Veldkant 33, 
2550 Kontich, KBO 0458.085.765 

Zie hiervoor bijlagen 6 t.e.m 8. 

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

3.   Besluit 

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

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

- Perceel 1 
o Op 1ste plaats: 3D-ICT, Verschansingstraat 48, 2000 Antwerpen, 

KBO 0898.973.234 
o Op de 2de plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 

Kontich, KBO 0458.085.765 
- Perceel 2 

o Op 1ste plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 Kontich, 
KBO 0458.085.765 

o Op de 2de plaats: PWC Enterprise Advisory cvba, Woluwe Garden, 
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, KBO 0415.622.333 

- Perceel 3 
o Op 1ste plaats: Amplexor, Gaston Geenslaan 10, 3001 Heverlee, 

KBO 0474.190.339 
o Op de 2de plaats: Cronos Cronos Public Services, Veldkant 33, 

2550 Kontich, KBO 0458.085.765 
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Artikel 3: de Provincie zal haar bestellingen in uitvoering van deze 
raamovereenkomst rechtstreeks plaatsen bij: 

- Perceel 1 
o Op 1ste plaats: 3D-ICT, Verschansingstraat 48, 2000 Antwerpen, 

KBO 0898.973.234 
o Op de 2de plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 

Kontich, KBO 0458.085.765 
- Perceel 2 

o Op 1ste plaats: Cronos Public Services, Veldkant 33, 2550 Kontich, 
KBO 0458.085.765 

o Op de 2de plaats: PWC Enterprise Advisory cvba, Woluwe Garden, 
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, KBO 0415.622.333 

- Perceel 3 
o Op 1ste plaats: Amplexor, Gaston Geenslaan 10, 3001 Heverlee, 

KBO 0474.190.339 
o Op de 2de plaats: Cronos Cronos Public Services, Veldkant 33, 

2550 Kontich, KBO 0458.085.765 

Artikel 4: De duurtijd bedraagt 48 maanden en start op dag van de gunning nl. 25 
oktober voor voor perceel  1 en 2 en voor perceel 3 start dit op 13 september 2018. 

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

PUNT 26. 
WMD – JAARLIJKSE ACTIEPLANNEN ADMINISTRATIE 2014 – 2019 – EVALUATIE 
KENNISNEMING 

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis 
Verslag nummer 1902047 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten : geen 

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen neemt kennis. 

PUNT 27. 
APB PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE – VERTEGENWOORDIGING: 
- VASTSTELLING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 
- AANDUIDING LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE 

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert 
Verslag nummer 1902167 van 02 mei 2019 

Tussenkomsten: Bart Blommaert, Kenneth Taylor, Greet De Troyer 

- Vaststelling samenstelling Raad van Bestuur: 

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

- Aanduiding leden van de Raad van Bestuur, provinciale en gemeentelijke: 

Voordrachten: 

Provinciale stemgerechtigde bestuurders: 

1. Eric Scheire 
2. Karlijn Deene 
3. Leentje Grillaert 
4. Hilde De Sutter 
5. Koen Roman 
6. Greet De Troyer 
7. Bart Blommaert 
8. Christian Bauwens 

Gemeentelijke niet-stemgerechtigde bestuurders: 
1. op voordracht van de gemeente Nazareth: mevrouw Viviane De Preester 
2. op voordracht van de gemeente Wichelen: mevrouw Rosa Van den Abeele 
3. op voordracht van de gemeente Sint-Lievens-Houtem: de heer Jan Van den 

Bossche 
4. op voordracht van de gemeente Lievegem: mevrouw Hilde De Graeve 

Aard van de stemming : geheim 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 219 tot 237 van het Provinciedecreet. 

Statuten van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.  

Gemeenteraadsbesluit van de gemeente Nazareth van 4 februari 2019.  

Gemeenteraadsbesluit van de gemeente Wichelen van 27 februari 2019.  

Gemeenteraadsbesluit van de gemeente Sint-Lievens-Houtem van 28 februari 
2019.  

Gemeenteraadsbesluit van de gemeente Lievegem van 24 april 2019. 

Voorstel van de deputatie van 2 mei 2019. 

2.   Motivering 

2.1. Vooraf 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de Provincieraad en de verschillende 
gemeenteraden dienen de provinciale en gemeentelijke mandaten bij het APB 
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Lemberge opnieuw ingevuld te worden. Hoewel de mandaten in een APB normaal 
bekleed worden door provinciale vertegenwoordigers, werd daar voor APB 
Lemberge van afgeweken omdat het APB een beheersovereenkomst heeft met 9 
gemeenten en daarom vertegenwoordigers van de gemeenten bij het bestuur van 
het APB betrekt.  

Op basis van het Provinciedecreet dienen de leden van de Raad van Bestuur van 
een APB door de Provincieraad te worden benoemd. Een vernieuwde 
samenstelling van de organen van het APB Lemberge dringt zich dus op. Hierna 
worden ze één voor één besproken. 

2.2. Raad van Bestuur 

Op basis van het nieuwe artikel 229, §2 van het Provinciedecreet mag de Raad 
van Bestuur van een APB uit hoogstens 12 bestuurders bestaan. Het huidig artikel 
9 van de statuten van het APB Lemberge (waar sprake is van maximum 16 
bestuurders) is op dit punt strijdig met artikel 229, §2. Het Provinciedecreet heeft 
voorrang op de statuten, zodat de Provincieraad bij de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van de Provincie in de Raad van Bestuur rekening zal moeten 
houden met dit artikel 229, §2. Verder zal de Provincieraad rekening moeten 
houden met de andere bepalingen van artikel 229 §2, §2bis, §3 en §4. De essentie 
van deze artikelen luidt als volgt: 

- ten hoogste 2/3 van de leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde 
geslacht; 

- elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur voordragen, en 
dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de 
Raad van Bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel 
afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden 
van de Raad van Bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen 
stemrecht binnen de groep van de door de fracties voorgedragen 
bestuurders; 

- de leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde door de 
Provincieraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de 
Provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur 
overgegaan; 

- de Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, die deel moet 
uitmaken van de deputatie van de oprichtende Provincie. 

Rekening houdend met wat voorafgaat en gelet op het maximum aantal leden in 
de Raad van Bestuur (12), kan een evenwichtige verdeling er als volgt uitzien: 

Stemgerechtigde leden in de Raad van Bestuur 

- 9 stemgerechtigde leden, waarvan 8 provincieraadsleden (5 meerderheid - 
3 oppositie) en 1 gemeentemandataris. Gelet op een eventuele overname 
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van het APB door de gemeente Merelbeke, lijkt het aangewezen dat deze 
gemeente in aanmerking komt voor dit 9de mandaat met stemrecht. 

Niet-stemgerechtigde leden in de Raad van Bestuur 

- 8 gemeentemandatarissen (de overige gemeenten waarmee APB 
Lemberge een beheersovereenkomst heeft afgesloten, nl. Destelbergen, 
Lovendegem (nu: Lievegem), Melle, Nazareth, Nevele (nu: Deinze), 
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen) 

Op te merken valt dat een aantal van deze vertegenwoordigers reeds werden 
voorgedragen door hun respectievelijke gemeenteraden, nl. mevrouw Rosa Van 
den Abeele (Wichelen), mevrouw Viviane De Preester (Nazareth), de heer Jan Van 
den Bossche (Sint-Lievens-Houtem) en mevrouw Hilde De Graeve (gemeente 
Lievegem).  

De 5 overige gemeenten (Merelbeke, Destelbergen, Melle, Deinze en Oosterzele) 
hebben op de datum van afsluiting van dit dossier nog geen correcte voordracht 
ingediend, maar deze voordrachten worden eerstdaags verwacht. Het is de 
bedoeling dat deze 5 resterende bestuurders dan voor aanduiding worden 
voorgelegd op de Provincieraad van 19 juni 2019.  

De Provincieraad kan er ook voor kiezen om, conform artikel 229, §2bis van het 
Provinciedecreet, alle leden van de provincieraad te benoemen als lid van de Raad 
van Bestuur. In dit geval is het maximumaantal van 12 bestuurders niet van 
toepassing en mogen er geen presentiegelden worden toegekend voor de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur. 

2.3. College van commissarissen 

In artikel 51 van de statuten is sprake van een college van drie commissarissen 
met beslissende stem en twee commissarissen met raadgevende stem. 

Het nieuwe artikel 236bis, §1 van het Provinciedecreet bepaalt echter het 
volgende: “De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de 
jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de 
rekening betrekking heeft. “ 

Artikel 236bis §2 vervolgt met: “De provincieraad brengt advies uit bij de 
jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf, tenzij de Provincieraad ervoor 
gekozen heeft om alle leden van de provincieraad te benoemen als lid van de raad 
van bestuur. 

Opnieuw dient voorrang gegeven te worden aan het Provinciedecreet, waar dit 
strijdig is met de statuten. Concreet betekent dit dat de Provincieraad niet meer 
kan overgaan tot de aanduiding van Commissarissen, vermits er in het nieuwe 
artikel 236bis van het Provinciedecreet geen sprake meer is van Commissarissen. 
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2.4. Directiecomité 

De leden van het Directiecomité worden volgens artikel 33 van de statuten van het 
APB Lemberge aangesteld en ontslagen door de Raad van Bestuur. Concreet 
betekent dit dat de Provincieraad ter zake geen enkele bevoegdheid heeft. 

3.   Besluit 

Artikel 1 

De samenstelling van de raad van bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum 
Lemberge wordt vastgesteld zoals hierna bepaald:  

9 stemgerechtigde bestuurders: 

- 8 provinciale vertegenwoordigers, waarvan 5 te benoemen op voordracht 
van de fracties die in de deputatie zijn vertegenwoordigd en 3 op 
voordracht van de overige fracties in de provincieraad; 

- 1 gemeentemandataris op voordracht van de gemeente Merelbeke. 

 

8 niet-stemgerechtigde bestuurders: 8 gemeentemandatarissen op voordracht van 
de overige gemeenten die met het APB een beheersovereenkomst hebben 
afgesloten. 

Ten hoogste 2/3de van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

Artikel 2 

In de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge worden 
volgende provinciale stemgerechtigde bestuurders aangeduid: 

De heer Eric Scheire 

Mevrouw Karlijn Deene 

Mevrouw Leentje Grillaert 

Mevrouw Hilde De Sutter 

De heer Koen Roman 

Mevrouw Greet De Troyer 

De heer Bart Blommaert 

De heer Christian Bauwens 

Artikel 3  

In de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge worden 
volgende gemeentelijke niet-stemgerechtigde bestuurders aangeduid:  
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1° op voordracht van de gemeente Nazareth: mevrouw Viviane De Preester;  

2° op voordracht van de gemeente Wichelen: mevrouw Rosa Van den Abeele;  

3° op voordracht van de gemeente Sint-Lievens-Houtem: de heer Jan Van den 
Bossche;  

4° op voordracht van de gemeente Lievegem: mevrouw Hilde De Graeve. 

Artikel 4 

Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan het APB Provinciaal Zorgcentrum 
Lemberge, aan de verschillende betrokken gemeenten en aan de provinciale 
stemgerechtigde bestuurders van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal 
Zorgcentrum Lemberge. 

PUNT 28. 
VOORSTEL NAMENS VLAAMS BELANG 
EROV VZW – VERTEGENWOORDIGING IN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN 
BESTUUR: 
- BEËINDIGING MANDAAT OLAF EVRARD ALS EFFECTIEF LID 
- AANDUIDING/VOORDRACHT VAN CHRISTIAN BAUWENS IN VERVANGING VAN OLAF 
EVRARD 

Aard van de stemming : geheim elektronisch 
Aantal uitgebrachte stemmen : 35 
Aantal ja-stemmen : 33 
Aantal nee-stemmen : 1 
Aantal onthoudingen : 1 

Goedgekeurd 

PUNT 29. 
VOORSTEL NAMENS CD&V 
PROVINCIAAL MANAGEMENT COMITÉ – ALGEMENE VERGADERING: 
- BEËINDIGING MANDAAT EFFECTIEF LID HILDE DE SUTTER 
- AANDUIDING LEENTJE GRILLAERT IN VERVANGING VAN HILDE DE SUTTER 

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

Goedgekeurd 

PUNT 30 WERD WAT HET ASPECT GENDERPROBLEMATIEK BETREFT REEDS BEHANDELD 
BIJ PUNT 13. 
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PUNT 30. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER (BEHANDELING RESTERENDE DEEL) 
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN, PROVINCIALE PARTICIPATIE, FINANCIEEL EN 
BELEIDSMATIG 
STRATEGISCHE HOUDING T.A.V. EVOLUTIE DIE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGING 
WEERT, INCLUSIEF EFFECT VAN/OMGANG MET GENDERPROBLEMATIEK 

Greet De Troyer licht haar vraag toe (exclusief aspect genderproblematiek). 

Tussenkomst : Bart Blommaert 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 31. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
PROVINCIAAL PATRIMONIUM EN DE NATIONALE BANK VAN AALST: VERKOOP, 
BESTEMMING, MAATSCHAPPELIJK NUT 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 32. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
BEVOEGDHEDEN EN INTERNE (RE)ORGANISATIE: OPEN DENKOEFENING, VISIE, 
TOEKOMSTPLANNEN 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomst : Hans Mestdagh 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

DE VOORZITTER VERWIJST NAAR DE AFSPRAAK IN HET BUREAU OM DE PUNTEN 33 EN 38 
GEZAMENLIJK TE BEHANDELEN. DE RAAD STEMT DAARMEE IN. 

PUNT 33. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
OOST-VLAAMSE KERKEN – BRANDVEILIGHEID EN –PREVENTIE, BEROEP OP EXPERTISE 
VAN HET CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR, BEVINDINGEN 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

De gedeputeerden Moens en Charlier beantwoorden de vraag. 
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PUNT 38. 
VRAAG VAN HANS MESTDAGH 
BRANDVEILIGHEID EN BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN IN DE SINT – 
BAAFSKATHEDRAAL TE GENT, FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE PROVINCIE 

Hans Mestdagh licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

De gedeputeerden Moens en Charlier beantwoorden de vraag. 

PUNT 34. 
VRAAG VAN CHRISTIAN BAUWENS 
CVBA WAALSE KROOK –  BTW-PROBLEMATIEK EN MOGELIJKE FINANCIËLE GEVOLGEN 
VOOR DE PROVINCIE 

Christian Bauwens licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst : Martine Verhoeve 

Gedeputeerde Leentje Grillaert beantwoordt de vraag. 

PUNT 35. 
VRAAG VAN CAROLA DE BRANDT 
PTI NINOVE: (ON)VEILIGHEID TURNTOESTELLEN, RISICO, AANSPRAKELIJKHEID 

Carola De Brandt licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 36. 
VRAAG VAN CAROLA DE BRANDT 
PTI NINOVE: OPENDEURDAG EN ONTBREKENDE INFOSTAND PCVO GROEIPUNT 

Carola De Brandt licht haar vraag toe. 

Tussenkomst : Christian Bauwens 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 37. 
VRAAG VAN GREET DE TROYER 
GENTSE FLORALIËN 2020: PROVINCIALE SUBSIDIE EN/OF PARTICIPATIE EN 
VERTEGENWOORDIGING IN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 

Greet De Troyer licht haar vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Grillaert beantwoordt de vraag. 
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PUNT 38 WERD REEDS GEZAMENLIJK MET PUNT 33 BEHANDELD. 

PUNT 39. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
DE ROL VAN DE PROVINCIERAADSLEDEN 

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : Bart Blommaert, Greet De Troyer 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 40. 
VRAAG VAN KENNETH TAYLOR 
AUTOMATISCHE SCHRAPPING BELASTINGPLICHT APB-BEDRIJVEN BIJ STOPZETTING 
VENNOOTSCHAP OF ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT 

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

PUNT 41. 
VRAAG VAN OLAF EVRARD 
FIETSOSTRADE OP HANSBEEKS GRONDGEBIED 

Olaf Evrard licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Gillis beantwoordt de vraag. 

PUNT 42. 
VRAAG VAN PHILIPPE DE CONINCK 
BIJZONDER ECONOMISCH KNOOPPUNT ZELZATE - ASSENEDE 

Philippe De Coninck licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag. 

PUNT 43. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
COMPLEXE ADMINISTRATIE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING PROVINCIEBELASTING 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomst : Bart Blommaert 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 
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PUNT 44. 
VRAAG VAN BRUNO MATTHYS 
VERPLICHTE VLIEGTUIGREIS BIJ OPLEIDING “REISLEIDER” IN HET PERSPECTIEF 

Bruno Matthys licht zijn vraag toe. 

Tussenkomsten : geen 

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag. 

SLOT 

de voorzitter 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.18 uur. 

Gent, 19 juni 2019 

Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen: 

de provinciegriffier 

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