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Beste lezer
De tijdas lijkt op een ruimtelijke dimensie.
In een schilderij met perspectief lijkt de afstand tussen twee punten
groot, als zich interessante objecten tussen de punten in bevinden,
en klein als er niets tussen in zit. Op de tijdas zit de jeugd vol
levendige gebeurtenissen, of gebeurtenissen die als levendiger
worden ervaren omdat ze nieuw zijn.
Het gebruikelijke gevoel van de onsamenhangende middelbare
leeftijd is dat er helemaal niets gebeurt. Daarom lijkt de tijd rond de
middelbare leeftijd sneller voorbij te gaan.
Een korte passage uit “Absurde overvloed” (M. Foley), vanuit de bevestiging dat een jaar effectief
snel voorbij vliegt. En dat terwijl er jaar na jaar echter wél veel gebeurt en wordt gedaan.
Voor de Franse filosofe de Beauvoir wordt alles wat men heeft gedaan, overgenomen door het
verleden; het neemt de vorm aan van het praktisch inerte, het bewegingloze. Dit praktische inerte is
dát wat we objectiveren, de uitkomst van onze handelingen, waarvan we vervreemden en afstand
nemen. Een objectief jaarverslag is een dergelijke soort uitkomst, maar dan wel zonder
vervreemding, als is er effectief afstand-in-wording.
2012 was voor mij bijzonder boeiend en uniek: mijn eerste werkjaar als gouverneur. Naast een
diepgaande kennismaking met de opdrachten en het werkveld, lagen mijn prioriteiten op de
verankering van bestaande en nieuwe netwerken binnen de activiteiten van de gouverneur van
West-Vlaanderen. Met dit jaarverslag wil ik staven dat de diverse opdrachten van een
provinciegouverneur een maatschappelijke en bestuurlijke meerwaarde hebben.
Ik geloof dat door een nog beter doordachte, een nog meer efficiënte manier van werken van de
overheid, de maatschappelijke vragen nog beter kunnen worden beantwoord.
Tussen de verschillende bestuursniveaus is er een evolutie naar almaar meer interdependentie. Door
de continuerende specialisaties stijgt de nood aan coördinatie. Hetzelfde geldt voor de integrale
benaderingen van maatschappelijke uitdagingen.
De vaststelling dat de gouverneur vanuit zijn brugfunctie in dit alles een belangrijke rol kan spelen, is
voor mij een betekenisvolle ervaring geweest tijdens mijn eerste werkjaar.
Maar wat is een gouverneur zonder de mensen rondom hem die instaan voor de dagelijkse
uitvoering van zijn Vlaamse, federale en provinciale taken? Als een kapitein die zijn schip in de haven
moet laten. Uitvaren zonder bemanning lukt niet. Iedere job is nodig en betekenisvol voor het
geheel. Ik heb dan ook bijzondere waardering voor mijn medewerkers, die ervoor zorgen dat we fier
mogen zijn op dit jaarverslag. Er werd goed werk geleverd. Dank hiervoor.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen
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Deel 1

1

Vlaamse opdrachten en
bevoegdheden

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJK TOEZICHT DOOR ABB WAARGENOMEN
Als commissaris van de Vlaamse Regering is de gouverneur verantwoordelijk voor het administratief
toezicht op West-Vlaamse lokale besturen. Hiervoor doet de gouverneur beroep op de provinciale
afdeling West-Vlaanderen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Naast de uitvoering van het bestuurlijk toezicht ondersteunt de provinciale afdeling WestVlaanderen van ABB de gouverneur bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
voor de lokale besturen. Dit doen ze eveneens voor de Vlaamse minister voor Bestuurszaken.
Wanneer een beslissing van een lokaal bestuur niet conform de wetgeving of het algemeen belang is,
geeft de afdeling aan de gouverneur telkens een interventievoorstel met een gepaste
toezichtmaatregel. De aanleiding hiertoe kunnen specifieke klachten over een handeling of een
beslissing van een lokaal bestuur zijn, die gericht zijn aan de gouverneur.
De lokale besturen hebben de verplichting om een aantal van hun beslissingen toe te zenden aan de
gouverneur. Bij de systematische controles door de afdeling kan het wel eens nodig blijken dat de
gouverneur een toezichtmaatregel neemt. ABB wil echter zoveel mogelijk de lokale besturen proactief ondersteunen en begeleiden zodat toezichtmaatregelen uitzonderlijk worden.
Voor meer informatie over de werking en
de taken van ABB alsook over de thema’s
waarvoor u bij hen terecht kunt:
www.binnenland.vlaanderen.be
of
www.vlaanderen.be/binnenland.
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Totalen van het takenpakket van ABB West-Vlaanderen in kader van het bestuurlijk
toezicht door de gouverneur in 2012:
182 klachten
2025 dossiers van inzendingsplichtige besluiten
2039 adviesvragen

1.1 ALGEMENE WERKING LOKALE BESTUREN
Dit betreft :
de werking van de raden en van de uitvoerende colleges van de gemeenten,
openbaarheid van bestuur,
het statuut van de mandatarissen,
de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
de voordracht, benoeming en eedaflegging van de burgemeesters,
het onderzoek van de toekenning van eretitels.
1.1.1

Adviesvragen

In 2012 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 54 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. de
algemene werking van de lokale besturen:
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Daarnaast werden ongeveer 180 vragen van lokale besturen over de werking van de lokale besturen
mondeling beantwoord.
60 van deze adviesvragen handelden over de voordracht en de eedaflegging van de burgemeesters
(zie punt 1.1.3.).
Een substantieel deel van de vragen over de werking van de lokale besturen hield verband met de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Deze vragen kregen een aparte
behandeling via een alternatieve weg en werden specifiek geregistreerd. Meer informatie over de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen en de taken van de gouverneur in dit kader: zie punt 2.1..
1.1.2

Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 88 klachten over de algemene werking van de
lokale besturen. In 7 aangelegenheden werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt
aan het bestuur. Er waren geen kwesties met schorsing of vernietiging van het besluit waartegen
klacht werd ingediend. In de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was er
geen toezichtmaatregel mogelijk.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klachten inzake het type bestuur en de
inhoud.

Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere2
Totaal
1.1.3

Werking
58
3
0
0
0
61

Andere1
24
2
0
0
1
27

Totaal
82
5
0
0
1
88

Voordracht en eedaflegging burgemeesters

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 werd voor elk
gemeentebestuur in West-Vlaanderen een akte van voordracht van burgemeester overgemaakt aan
de gouverneur. Deze akten worden grondig gecontroleerd op de correctheid, ontvankelijkheid,
volledigheid, … . Ook werd telkens het advies van de procureur-generaal van het respectievelijke hof
van beroep ingewonnen. Op basis van deze informatie kon de gouverneur zijn advies uitspreken over
de kandidaat-burgemeester. Vervolgens werd het volledige dossier overgemaakt aan de minister die
de betrokken burgemeester al dan niet benoemde. Na de benoeming legde de burgemeester de eed
af in handen van de provinciegouverneur.

1

Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, …
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: gemeentebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen,
provinciebestuur, provinciebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen, O.C.M.W.-verenigingen. Dit geldt
voor alle hierna volgende tabellen.
2
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In 2012 werden 65 akten van voordracht gecontroleerd (1 voor elke gemeente van
onze provincie + 1 voordrachtsakte die werd ingediend naar aanleiding van een
wissel van burgemeester in de gemeente Houthulst – MB 17/4/2012 – akte
eedaflegging: 4/5/2012)
Waarvan 65 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Aantal eedafleggingen in 2012: 65

1.1.4

Raad voor Verkiezingsbetwistingen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat de betwistingen in
verkiezingszaken van de lokale besturen behandelt. Het secretariaat van deze raad wordt
georganiseerd onder leiding van de provinciegouverneur.
In 2012 werden 18 klachten voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandeld3.

1.1.5

Toekennen eretitels mandatarissen

Een verzoek voor de toekenning van een eretitel aan een mandataris wordt ingediend bij de
gouverneur en vervolgens toegekend door de Vlaamse Regering. Het advies van de gouverneur kan
ook in deze dossiers worden gevraagd.
In 2012 werden 7 verzoeken tot verlening van een eretitel gecontroleerd.
Waarvan 7 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg

1.2 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN PATRIMONIUM
Dit betreft:
Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten aan lokale besturen
Patrimonium: verrichtingen inzake onroerende goederen zoals verkoop of verhuur en
onteigeningen door lokale besturen.
1.2.1

Adviesvragen

In 2012 registreerde en beantwoordde ABB West-Vlaanderen in totaal 55 adviesvragen inzake
overheidsopdrachten en patrimonium van lokale besturen:

3

Het hoge aantal is te verklaren doordat er in 2012 gemeente- en provincieraadsverkiezingen werden
georganiseerd.
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Daarnaast werden ongeveer 700 vragen van lokale besturen over overheidsopdrachten en
patrimonium mondeling beantwoord.
1.2.2

Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 39 klachten over overheidsopdrachten en
patrimonium. In geen enkel geval werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt aan
het bestuur, in 1 geval werd het besluit waartegen klacht werd ingediend geschorst en in geen
enkele aangelegenheid werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. Een drietal dossiers is bij de
opmaak van het jaarverslag nog in behandeling, waardoor het resultaat nog niet is gekend.
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Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere
Totaal

1.2.3

Overheidsopdrachten
10
0
0
0
0
10

Patrimonium
13
4
1
0
0
18

Andere4
4
7
0
0
0
11

Totaal
27
11
1
0
0
39

Gesubsidieerde werken aan beschermde monumenten

Voor werken aan beschermde monumenten bestaat er een restauratiepremie. Voor een beschermd
monument in eigendom van een lokaal bestuur gelden hiertoe de voorwaarden van de wetgeving op
de overheidsopdrachten. Zowel in de ontwerp- als gunningsfase worden de ingezonden dossiers op
juridische en administratieve voorwaarden gescreend door ABB.
In 2012 werden 106 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde
monumenten (gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst) behandeld
Waarvan 106 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Pré-advies: 8
Ontwerp: 10
Gunning: 20
Uitbetalingen: 68
In 2012 werden 75 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde
monumenten (gebouwen niet erkend voor de uitoefening van de eredienst)
behandeld
Waarvan 75 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Pré-advies: 5
Ontwerp: 21
Gunning: 21
Uitbetalingen: 28

1.2.4

Gesubsidieerde werken aan niet beschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de
eredienst

Ook voor niet beschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst kan een subsidie
worden aangevraagd wanneer renovatie of herstellingswerken noodzakelijk zijn. De procedure om
dergelijke subsidie aan te vragen, verloopt volledig via de gouverneur.

4

Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, …
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In 2012 werden 175 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan nietbeschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst behandeld
Waarvan 175 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Ontwerp: 29
Gunning: 30
Uitbetalingen: 116

1.2.5

Specifiek toezicht op dossiers inzake gemeentelijke rioleringswerken met gewestbijdrage

Om voor de uitvoering van rioleringswerken in aanmerking te komen voor een gewestbijdrage, dient
het opdrachtgevend lokaal bestuur een voorontwerp van de geplande investering in te sturen bij de
Vlaamse Milieumaatschappij. Een ambtelijke commissie beoordeelt het voorstel op inhoud, waarna
een subsidiebesluit wordt afgeleverd. De provinciegouverneur ontvangt hiervan een kopie.
Vervolgens beoordeelt de provinciegouverneur het ontwerpdossier. Wanneer alle aspecten in orde
bevonden zijn, levert de gouverneur een conformiteitsverklaring af. Op basis hiervan kan het lokaal
bestuur de aanbesteding uitschrijven, de opdracht gunnen, de werken laten uitvoeren en de
uitbetaling van de gewestbijdrage opvragen.
In 2012 werden 125 dossiers in verband met gemeentelijke rioleringswerken met
gewestbijdrage behandeld
Waarvan 125 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg

1.2.6

Goedkeuringstoezicht op beslissingen van besturen van de polders en wateringen

De gouverneur geeft zijn goedkeuring aan de gunningsdossiers van een Polder of Watering, vóór de
uitvoering van de voorgenomen werken.
In 2012 werden 17 dossiers in verband met beslissingen van besturen van Polders en
Wateringen behandeld
Waarvan 17 met goedkeuringsbesluit als gevolg
Waarvan 0 met weigeringsbesluit als gevolg

1.3 FINANCIËN EN FISCALITEIT LOKALE BESTUREN
Dit betreft:
budgetten,
meerjarenplannen en jaarrekeningen van lokale besturen,
belastingen en retributies, … .
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1.3.1

Adviesvragen

In 2012 registreerde en beantwoordde ABB West-Vlaanderen in totaal 156 adviesvragen aangaande
de financiën en fiscaliteit van lokale besturen:

Daarnaast werden ongeveer 594 vragen van lokale besturen over financiën en fiscaliteit mondeling
beantwoord.
Van het totaal aantal beantwoorde adviesvragen over financiën en fiscaliteit, handelden 340 vragen
over de beheers- en beleidscyclus (zie punt 1.3.4.).
1.3.2

Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 22 klachten over de financiën en de fiscaliteit van
de lokale besturen. In 1 geval werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt aan het
bestuur, in 1 geval werd het besluit waartegen klacht werd ingediend geschorst en geen enkel besluit
werd vernietigd. In de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was er geen
toezichtmaatregel mogelijk.
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Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere
Totaal
1.3.3

Retributie &
belasting
8
0
0
0
0
8

Rekening
2
0
0
0
0
2

Budget &
meerjarenplan5
4
0
0
0
0
4

Andere6

Totaal

8
1
0
0
0
9

22
1
0
0
0
23

Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 1627 toezichtdossiers over de financiën en de
fiscaliteit van de lokale besturen. In 247 gevallen werd naar aanleiding van de controle van een
besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt, in 21 gevallen werd het besluit goedgekeurd met
ambtshalve wijzigingen, in 1 geval was er een niet-goedkeuring, in 2 gevallen werd het besluit
geschorst. Er werden geen besluiten vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. 75 dossiers zijn bij de
opmaak van het jaarverslag nog in behandeling.

Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere
Totaal
1.3.4

Retributie &
belasting
600
0
2
0
1
603

Rekening
699
6610
39011
2512
4
554

Budget &
meerjarenplan7
194
197
1
38
7
437

Andere8

Totaal

27
6
0
0
0
33

890
269
393
63
12
1627

Beleids- en beheerscyclus

Op 25 juni 2010 werd het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s goedgekeurd. In principe treedt dit besluit op 1
januari 2014 in werking. Weliswaar kunnen besturen op eigen verzoek en met de toestemming van
minister Bourgeois vervroegd in de beleids- en beheerscyclus instappen.

5

Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: beslissing m.b.t. dwingende en onvoorziene kosten, een
saneringslening, een overruling van een weigering tot betaling, een overruling van een weigering tot visering, …
7
Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
8
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: beslissing m.b.t. dwingende en onvoorziene kosten, een
saneringslening, een overruling van een weigering tot betaling, een overruling van een weigering tot visering, …
9
Waarvan 5 eindrekeningen
10
Waarvan 2 eindrekeningen
11
Waarvan 12 eindrekeningen
12
Waarvan 1 eindrekening
6
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In West-Vlaanderen stapten volgende besturen in vanaf 2012:
•
•
•

Gemeente: Deerlijk, Spiere-Helkijn, Zonnebeke, Wevelgem
Provincie: West-Vlaanderen
OCMW: Spiere-Helkijn, Waregem

Andere besturen13 stapten reeds eerder in, sommige maken de overstap pas op de verplichte
instapdatum.
De instap of de nakende instap in de beleids- en beheerscyclus verklaart het grote aantal
adviesvragen over dit onderwerp in 2012 (zie punt 1.3.1.).

1.4 PERSONEEL LOKALE BESTUREN
Dit betreft:
personeelsformaties,
rechtspositieregelingen (personeelsstatuten) en
andere onderwerpen die verwant zijn met de beslissingen rond personeelsaangelegenheden.
1.4.1

Adviesvragen

In 2012 beantwoordde ABB West-Vlaanderen
personeelsaangelegenheden van lokale besturen:

13

in

totaal

119

adviesvragen

over

de

Zie Gouverneur van West-Vlaanderen – Vlaamse en Federale opdrachten – Jaarverslag 2011, juni 2012, p. 42
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Daarnaast werden ongeveer 241 vragen van lokale besturen over personeel van de lokale besturen
mondeling beantwoord.
1.4.2

Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 22 klachten inzake de
personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 3 gevallen werd naar aanleiding van de klacht
een opmerking gemaakt aan het bestuur, in 2 gevallen werd het besluit waartegen klacht werd
ingediend geschorst. Er werden geen besluiten vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. Eén dossier is bij de opmaak
van het jaarverslag nog in behandeling.

Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere
Totaal

14

Rechtspositieregeling
0
1
0
0
0
1

Personeelsformatie
0
0
0
0
0
0

Andere14
18
1
0
1
1
21

Totaal
18
2
0
1
1
22

Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: individuele personeelsdossiers
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1.4.3

Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen in totaal 291 toezichtdossiers aangaande de
personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 40 gevallen werd naar aanleiding van de
controle van een besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt, in 2 gevallen werd het besluit
geschorst. Er werden geen besluiten vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.

Gemeente
O.C.M.W.
Erediensten
Politiezones
Andere
Totaal

1.4.4

Rechtspositieregeling
118
95
0
0
13
226

Personeelsformatie
31
23
0
9
2
65

Totaal
149
118
0
9
15
291

Aanvragen eervolle onderscheidingen lokale en regionale besturen

In 2012 behandelde ABB West-Vlaanderen 421 aanvragen voor eervolle onderscheidingen waarvan
206 voorstellen voor een onderscheiding in de Nationale Orden en 209 voorstellen voor een
Burgerlijk Ereteken voor dienstanciënniteit. Daarnaast werden 18 adviesvragen over deze materie
beantwoord.
Voor de Nationale Orden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werden twee
Koninklijke Besluiten ondertekend door de eerste minister. Voor deze promoties werden er in totaal
193 oorkonden verstuurd aan de respectievelijke besturen.15
Voor de Nationale Orden voor mandatarissen van de lokale en provinciale besturen werd één
Koninklijk Besluit ondertekend door de eerste minister. Voor deze promotie werd er 1 oorkonde
verstuurd naar het respectievelijk bestuur.16
Voor de Burgerlijke Eretekens werd er één Koninklijk Besluit ondertekend door de eerste minister.
De 114 oorkonden voor de betrokken personeelsleden werden opgemaakt en naar de
respectievelijke besturen verzonden.17

15

Het K.B. van 23/02/2012 B.S. 10/04/2012 (Borremans, Van Den Hende, Ide) voor de promotie van
15/11/2011 (124 oorkonden) en het K.B. van 12/06/2012 B.S. 12/07/2012 (Bernaert, Demey, Anthoons) voor
de promotie van 08/04/2012 (69 oorkonden).
16
Het K.B. van 13/03/2012 B.S. 03/05/2012 (De fauw, Geuens, Mertens) voor de promotie van 15/11/2011 (1
oorkonde).
17
Het K.B.-2012-CASIER op 05/07/2012 ondertekend door de eerste minister, de heer Elio Di Rupo.
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1.5 LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012
Op zondag 14 oktober 2012 werden gemeente- en provincieraadsverkiezingen georganiseerd. In
Vlaanderen lag de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze verkiezingen bij het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Op basis van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011 (hierna kort LPKD) en het digitaal
kiesdecreet van 25 mei 2012 (hierna kort digidecreet) waren ook een aantal bevoegdheden
toegewezen aan de gouverneur. ABB West-Vlaanderen zag erop toe dat alle besturen en
hoofdbureaus aan hun verplichtingen ten aanzien van de gouverneur voldeden in het kader van de
organisatie van de verkiezingen:
•

•

•

•

Elke gemeente diende een digitale versie van de lijst van gemeenteraads- en
provincieraadskiezers met de indeling in stemafdelingen te bezorgen aan de gouverneur en dit
ten laatste tegen 31 augustus 2012 (art. 21 en 23 LPKD). De West-Vlaamse gemeenten ontvingen
allen een brief die hen tijdig aan deze verplichting herinnerde. Met op twee na, bezorgden alle
West-Vlaamse gemeenten hun kiezerslijsten tijdig en in de afgesproken vorm. In de twee
laattijdige gevallen werd weliswaar voorafgaandelijk geïnformeerd dat de kiezerslijsten iets later
dan voorzien zouden bezorgd worden.
De provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar zorgt ervoor dat het College
van burgemeester en schepenen ten minste vijftien dagen voor de verkiezingen aan alle keizers
een oproepingsbrief zendt (art. 52 LPKD). In West-Vlaanderen gebeurde dit in alle gemeenten op
tijd. Iedere gemeente bracht de gouverneur, zoals gevraagd, op de hoogte van zodra de brieven
waren verzonden.
Voor
de
provincieraadsverkiezingen
dienden
de
voorzitters
van
de
provinciedistrictshoofdbureaus een kopie van de ingediende lijsten aan de gouverneur te
bezorgen (art. 84, 12° LPDK). In West-Vlaanderen werd vanuit de provinciedistrictshoofdbureaus
correct met deze verplichting omgegaan.
Na de verkiezingen bezorgen de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus en de voorzitter
van het provinciaal hoofdbureau de decretaal bepaalde stukken aan de gouverneur. (art. 172 en
187 LPKD en art. 26, §1 digidecreet). Deze stukken worden ten voordele van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen bij de gouverneur in bewaring genomen. Elke voorzitter werd verwittigd
wanneer hij bij de gouverneur verwacht werd om de stukken te bezorgen. Op drie dagen werden
alle gevraagde stukken in West-Vlaanderen bezorgd.

HOOFDSTUK 2 – ANDERE VLAAMSE TAKEN
2.1 COÖRDINATIEOPDRACHT
http://gouverneurdecaluwe.files.wordpress.com/2013/01/jaarverslag2012coc3b6rdinatieopdracht.pdf bevat het jaarverslag 2012 van de Vlaamse coördinatieopdrachten,
van de provinciegouverneur die gekaderd en gestipuleerd zijn binnen Doorbraak 36 van het Witboek
Interne Staatshervorming.
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Gezien enkel het Overlegplatform Vlaamse buitendiensten een permanente opdracht is, werd in
eerste instantie hierop ingezet. Dat in afwachting van concrete coördinatieopdrachten, waarvan er
enkele in de pipeline zitten.
Voor het Overlegplatform Vlaamse buitendiensten werd geopteerd om via clustering van
beleidsdomeinen te werken. Uit de conclusies van de eerste overlegronde met deze clusters blijkt
duidelijk dat dit overleg nuttig is en voor meer dan een versterkte samenwerkingsreflex alleen zorgt.
Inzake de waterbeheersing in West-Vlaanderen werden er reeds mooie resultaten geboekt. Dit kon
doordat men op een andere manier en gemodereerd on speaking terms is. Deze afstemming en
betere samenwerking is duidelijk een win-win voor iedere actor.
Uit de praktijk blijkt waarneembaar dat er nood is aan meer coördinatie, afstemming en bemiddeling
en dat niet enkel intra- maar ook interbestuurlijk. De coördinatieopdracht van de
provinciegouverneur komt duidelijk tegemoet aan deze nood.

2.2 REGIOSCREENING
De regioscreening is een actiepunt uit het witboek interne staatshervorming. De Vlaamse regering
wil, middels deze regioscreening, het “regionale” of “intermediaire” schaalniveau verder uitwerken
en kansen geven, maar het tegelijk ook vereenvoudigen.
De provinciegouverneurs kregen in hun functie van commissaris van de Vlaamse regering in het
proces van regioscreening een actieve rol toebedeeld. Het Witboek Interne Staatshervorming van
mei 2011 bevestigde de opdracht van de gouverneurs.
De regioscreening bestaat uit drie fasen:
• De inventarisatiefase die de bestaande samenwerkingsverbanden per gemeente in kaart
heeft gebracht.
• De evaluatiefase die vanaf 2013 aanvangt met debatten in de regio’s ter evaluatie van de
geïnventariseerde gegevens.
• Ten slotte een actieplan.
Sinds het voorjaar 2012 is de opgemaakte inventaris van de samenwerkingsverbanden
consulteerbaar via de website van Binnenland Vlaanderen.
Zie
http://binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming/gebiedsdekkende-regioscreeningvlaanderen.

2.3 JACHT
Om in Vlaanderen te mogen jagen, moet je over een jachtverlof beschikken. Wie een jachtverlof
bezit, kan als gastheer een jachtvergunning bekomen voor iemand die niet in Vlaanderen woont
maar die toch samen met de gastheer wil jagen. Beide documenten worden door de
arrondissementscommissaris afgegeven. Het is ABB West-Vlaanderen die de administratieve
verwerking van de aanvragen doet.
Voor het jachtseizoen 2012-2013 werden in West-Vlaanderen 2164 aanvragen voor
jachtverloven, 21 aanvragen voor jachtverloven om enkel op zondag te jagen en 215
aanvragen voor jachtvergunningen behandeld.
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Tegen de weigering van een jachtverlof kan de aanvrager beroep aantekenen bij de gouverneur
indien het verlof wordt geweigerd o.b.v. art. 7 K.B. 28 juli 1977 betreffende de afgifte van
jachtverloven en –vergunningen. Ook tegen de intrekking van een jachtverlof of –vergunning bestaan
beroepsprocedures bij de gouverneur. In geval de weigering is gebaseerd op art. 6 van voornoemd
K.B. kan beroep aangetekend worden bij de minister die de jacht onder zijn bevoegdheid heeft.
Voor het jachtseizoen 2012-2013 werd 33 keer een jachtverlof geweigerd of
ingetrokken.
Er werd 6 keer beroep aangetekend tegen een weigering of intrekking.
Daarnaast moet de individuele jachtrechthouder of de wildbeheereenheid18 jaarlijks een correct
jachtplan neerleggen bij de arrondissementscommissaris. Op een jachtplan dient te worden
aangegeven binnen welk gebied de houder van een jachtverlof mag jagen voor het betreffende jaar.
Wanneer een jachtplan wordt betwist, wordt naar een oplossing voor het conflict gezocht.
Voor het jachtseizoen 2012-2013 werden 17 individuele jachtplannen en 52
jachtplannen van een wildbeheereenheid neergelegd.
13 keer was er sprake van een jachtgeschil.

2.4 MILIEUHANDHAVING
Er werden geen dossiers behandeld in 2012.

2.5 INTEGRAAL WATERBELEID – ACTIVITEITEN VAN DE BEKKENBESTUREN VAN DE BEKKENS IJZER,
LEIE EN BRUGSE POLDERS
2.5.1

Situering van de bekkenbesturen

Het integraal waterbeleid op het niveau van een bekken wordt gecoördineerd door het
Bekkenbestuur. Er zetelen vertegenwoordigers in van het Vlaamse Gewest en mandatarissen van de
provincies en de deelbekkens.
De provinciegouverneur is van ambtswege de voorzitter van de besturen van de bekkens gelegen in
de provincie. Voor West-Vlaanderen zijn dit het bekken van de IJzer, het bekken van de Brugse
Polders en het Leiebekken
De Bekkenbesturen vervulden in 2012 een aantal opdrachten die vastliggen in het Decreet Integraal
Waterbeleid. Daarnaast zijn ook een aantal bekkenspecifieke items aan de orde geweest
2.5.2

De belangrijkste beslissingen uit het integraal waterbeleid in 2012

Principiële goedkeuring “Vereenvoudiging Decreet Integraal Waterbeleid”
Op 20/07/2012 verleende de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een wijziging van
het decreet Integraal Waterbeleid. De wijziging beoogt een vereenvoudiging van de manier waarop
het waterbeleid in Vlaanderen wordt georganiseerd en gepland. Ook enkele aanbevelingen uit de
18

In een wildbeheereenheid worden vrijwillig afzonderlijke jachtterreinen tot een grotere beheereenheid
samengelegd.
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resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de beheersing van wateroverlast zijn meegenomen.
Het voorstel werd voorbereid door de CIW.
De waterbeheerplanning op bekken- en stroomgebiedniveau wordt in elkaar geschoven, wat zorgt
voor minder planlast.
Een jaarlijks wateruitvoeringsprogramma vervangt de huidige bekkenvoortgangsrapporten en maakt
meer flexibiliteit in de planning en de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen mogelijk.
Indien noodzakelijk, kunnen via het wateruitvoeringsprogramma acties bijgestuurd worden, acties
stopgezet worden of nieuwe acties toegevoegd worden.
Om de slagkracht en de coördinerende rol van de Bekkenbesturen te verhogen waarbij de
betrokkenheid van de lokale waterbeheerders in de Bekkenbesturen wordt versterkt (een
aanbeveling uit de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement), wordt het overleg op
deelbekkenniveau in het bekkenniveau geïntegreerd en worden de waterschappen als afzonderlijke
overlegstructuren afgeschaft. De waterschapsecretariaten worden in de Bekkensecretariaten
geïntegreerd. Het Bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een
bekkenbureau. De lokale besturen worden via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in de
Bekkenbesturen vertegenwoordigd. Het bekkenbureau is bedoeld om op te treden als flexibel orgaan
en staat in voor de voorbereiding van het integraal waterbeleid in het bekken en de organisatie van
gebiedsgericht en thematisch overleg. De ruimere algemene bekkenvergadering volgt het werk van
het bekkenbureau op en bekrachtigt het.
De decreetwijziging voert ook een informatieplicht m.b.t. overstromingsgevoelige gebieden in. Al
vanaf de publiciteit die verbonden is aan de verkoop of verhuur van onroerende goederen krijgen
kopers en huurders hierdoor meer informatie over het al dan niet gelegen zijn van het onroerend
goed in overstromingsgevoelig gebied. De informatieplicht gebeurt via een ‘waterparagraaf’ in
vastgoedaktes.
2.5.3

Algemene opdrachten voor de bekkens IJzer, Leie en Brugse Polders

Vaststelling van het bekkenvoortgangsrapport 2011
In alle bekkens stelden de Bekkenbesturen voor de derde maal het bekkenvoortgangsrapport op. Dit
is een jaarstaat met een overzicht van de stand van zaken van uitvoering van de vele acties
opgenomen in de bekken- en deelbekkenbeheerplannen.
Het rapport ligt ter inzage op het bekkensecretariaat en is te raadplegen via de website
www.integraalwaterbeleid.be
Bekkenbestuur verleent advies op maat
• Evaluatie effectief huidig bodemgebruik in actuele en potentiële waterbergingsgebieden of in
waterconserveringsgebieden
In 2012 zijn meerdere aandachtsgebieden (woonuitbreidingsgebieden) aan een grondige analyse
onderworpen met betrekking tot de ontwikkelingsperspectieven voor het ruimtegebruik en de
relatie van deze perspectieven met het functioneren van het watersysteem
IJzerbekken:
• IJZ_AG_003 Molenlaan Margarethalaan te Lichtervelde
• IJZ_AG_004 Bedrijventerrein Luchthaven te Oostende
• IJZ_AG_005 Ieper woongebied west
• IJZ_AG_006 Poperinge WUG Sint-Bertinusstraat
• IJZ_AG_007 WUG Torhout Moertjes
• IJZ_AG_008 Lichtervelde zuidelijk WUG Waterhoenbeek
• IJZ_AG_009 Gits Bollestraat Stationsstraat
• IJZ_AG_010 Westouter Blauwepoortstraat Blauwpoortakker
• IJZ_AG_011 Reningelst Disbos
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•

IJZ_AG_012 Elverdinge Heidestraat

Leiebekken:
• LEI_AG_004: Industriegebied t.h.v. Heulebeek te Wevelgem - Pijplap
Brugse Polders:
• : BPOL_AG_029 :Signaalgebied Koevoet Wingene
De
aanbevelingen
m.b.t.
vermelde
signaalgebieden
zijn
te
consulteren
www.ijzerbekken.be/bekken-in-de-praktijk
/
www.leiebekken.be/bekken-in-de-praktijk
www.bekkenbrugsepolders.be/bekken-in-de-praktijk

op
/

• Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Ten behoeve van het openbaar onderzoek -17 oktober 2012 – 14 januari 2013- hebben de
Bekkenbesturen hun advies overgemaakt aan de PROCORO. Het richtinggevend en bindend gedeelte
van de herziening werd doorgelicht betreffende de aspecten die verband houden met integraal
waterbeheer. Drie punten zijn weerhouden waarbij een aanbeveling/advies is gegeven:
- Planologische ruil
- Onderhouden waterlopenstelsel
- Natuurverbindingen
•

Optimalisatieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij
De Bekkenbesturen verleenden in 2012 advies over het Optimalisatieprogramma 2014-2018 van
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit is het programma voor de uitvoering, optimalisatie
en renovatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur.

•

Technische Plannen Aquafin
Daarnaast adviseerden de Bekkenbesturen ook de Technische Plannen 2012 van Aquafin. Na
goedkeuring van het optimalisatieprogramma van de VMM werkt Aquafin namelijk per project
een technisch plan uit dat mogelijke inplantingsplaatsen voor een waterzuiveringsinstallatie of
trajecten voor een collector zoekt. In deze voorbereidende fase werkt Aquafin nauw samen met
het gemeentebestuur, de gewestelijke administraties (ruimtelijke ordening, milieu, natuur-, landen waterbeheer, wegen en verkeer ...) en het provinciebestuur.

•

Investeringsprogramma’s waterbeheerders
De bekkenbesturen namen ook kennis van het investeringsprogramma van de verschillende
waterbeheerders (Provincie, VMM afdeling Operationeel Waterbeheer en Waterwegen en
Zeekanaal NV, Polderbesturen) en formuleerden aanbevelingen voor het toekomstig IP.

2.5.4

Bekkenspecifieke acties

IJzerbekken
Gestructureerd grensoverschrijdend overleg rond de steeds terugkerende wateroverlast in de
IJzervallei en in de Moeren
In 2010 ontving het Bekkenbestuur van de ministers Crevits en Schauvliege een brief met de vraag
naar bemiddeling door de gouverneur om tot goede afspraken met Frankrijk te komen ter vermijding
dat de waterbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) almaar meer water uit Frankrijk te
verwerken krijgt. Het Bekkenbestuur startte een deskundigenwerkgroep van Franse en Vlaamse
waterbeheerders op. Dit overleg resulteerde in een voorbereidende nota met duiding van de
problemen en de oorzaken en met voorstellen van mogelijke oplossingen.
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In 2012 kwam de technische werkgroep meerdere keren samen en werd “Étude d'amélioration de
l'évacuation des crues dans la zone transfrontalière entre Dunkerque et Furnes”, gefinaliseerd. Deze
studie onderzocht de impact van de voorgestelde oplossing op de waterhuishouding in de regio. Die
omhelst de afwatering van de Moeren (Ringslot) en Buitenmoeren (Bergenvaart) via het Kanaal
Duinkerke-Veurne richting Duinkerke (Tixier). Hieromtrent is er eveneens politiek overleg gepleegd
op 8 oktober te Brugge.
Stormvloedkering te Nieuwpoort
Op vraag van het Bekkenbestuur is een ad hoc-werkgroep actief, die de impact van een gesloten
stormvloedkering op de waterhuishouding vanuit het hinterland (Ganzepoot) onderzoekt. De leden
van de ad hoc-werkgroep zijn: de betrokken waterloopbeheerders (polders, W&Z, provincie, VMM),
MDK, Waterbouwkundig Labo (WL) en het bekkensecretariaat. MOW afdeling Haven- en
Waterbeleid heeft het voorzitterschap.
Het is van het hoogste belang dat ook bij een gesloten stormvloedkering het water vanuit de polders,
de IJzer, Kanaal Plassendale Nieuwpoort, Kanaal Veurne-Nieuwpoort naar zee kan worden geloosd.
Evaluatie van de “wateroverlast 05 maart 2012” in het IJzerbekken
Na een periode van langdurige en hevige neerslag was er vanaf 5 maart 2012 wateroverlast op een
aantal plaatsen in het IJzerbekken. Op vraag van het Bekkenbestuur werd een evaluatie gemaakt van
de toestand op het terrein. De problemen waren het grootst in:
• Deelbekken Handzamevallei:
Kortemark / Torhout / Lichtervelde (Spanjaardbeek WY.1. – 2e cat.)
• Deelbekken Blankaart:
Houthulst (Ronebeek WY.– 2e cat.)
• Deelbekken Ieper-Ambacht:
Ieper-Voormezele (Bollaertbeek WY.7. – 2e cat.)
Voor de verschillende probleemgebieden werd ook duiding gegeven over de genomen en de
geplande acties om de vastgestelde problemen te remediëren.

Leiebekken
Integrale aanpak wateroverlast in het stroomgebied van de Heulebeek
De Heulebeek 1ste categorie loopt door heel wat woonkernen met een groot risico op kritieke
overstromingen te Moorsele, Heule en Ledegem. Begin maart 2012 waren er ter hoogte van Heule
en Ledegem kritieke overstromingen. VMM zal in de komende jaren volgende maatregelen
uitvoeren ter bescherming tegen wateroverlast:
• Doorstroming verbeteren ter hoogte van Heule
• Indijking van de woonkern Ledegem. Momenteel is VMM bezig met de grondverwerving en
de aanvraag van de nodige vergunningen. In de loop van 2013 zou het dossier nog
aanbesteed worden.
• Aanleg van een bypass zodat er in het benedenstroomse gedeelte een versnelde afvoer kan
gegarandeerd worden. De grond is reeds eigendom van VMM en momenteel lopen de
onderhandelingen met de NMBS voor de onderdoorpersing van de koker onder de
spoorwegberm. Het Bekkensecretariaat faciliteerde bij het ontwerp van de bypass door de
organisatie van pre-advisering met de verschillende adviesverlenende administraties. Er
werd na verscheidende overlegrondes uiteindelijk unaniem gekozen voor een bypass in open
bedding met 1 steile en 1 zacht glooiende oever (volledig gelegen binnen de
eigendomsstrook van VMM).

23

In het 2de categorie worden door de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen eveneens
diverse maatregelen (aanleg bufferbekkens) gepland.
Bouwen van een pompgemaal aan de monding van de Rosdambeek in de Leie (lopende)
De Rosdambeek is een 2de categorie waterloop op Oost-Vlaams grondgebied die regelmatig met
wateroverlast kampt. Ter voorkoming hiervan wordt er een nieuw pompgemaal gepland aan de
monding van de Rosdambeek in de Leie. Hiertoe dient er nauw samengewerkt te worden tussen
W&Z (waterbeheerder van de Leie) en de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie OostVlaanderen (waterbeheerder van de Rosdambeek). De bouwgrond van het pompgemaal is eigendom
van W&Z. Momenteel wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen beide diensten.
Project Seine-Schelde en Rivierherstel Leie (lopende)
Het project Seine-Schelde kadert in het Trans-Europese Netwerk voor transport en wordt
medegefinancierd door de Europese Unie. Het project heeft tot doel de vaarweg tussen Seine en
Schelde te verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond
Gent naar het Kanaal Gent-Terneuzen. W&Z stuurt dit project dat van de binnenvaart een volwaardig
alternatief voor het goederenvervoer op de weg maakt.
Geplande werken:
Nieuwe sluizen:
• Evergem (reeds opgeleverd in 2009)
• Sint-Baafs-Vijve (aanbesteding voorzien eind 2013, uitvoering 2014-2017)
• Harelbeke (ontheffing project-MER in opmaak, uitvoering 2013-2016)
Bruggen:
• Noordervak van de Ringvaart (verhoging W18 (uitvoering 2013-2014) en nieuwbouw W17)
• Te Harelbeke nieuwe hoge brug en opvijzelen van Kuurnebrug (2014-2016)
• In ontwerp: Brug Ooigem-Desselgem, brug Bissegem-Lauwe, brug Menen centrum
• Te Wervik : brug centrum (uitvoering 2013-2016)
Vaarwegaanpassingen:
• Noordervak van de Ringvaart: oeververdediging (2010-2013) en baggerwerken (2011-2014)
• Afleidingskanaal van de Leie: oeververdediging + passeerstrook Nevele (2013-2014) en
baggerwerking (2013-2014)
• Leie: Oeververdediging + passeerstrook Machelen (2012-2014) en baggerwerken (2013-2016)

24

In het project Seine-Schelde gaat ook veel aandacht naar rivierherstel:
oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking,
er worden vispassages aan de sluizen voorzien,
fauna en flora krijgen meer kansen,
oude rivierarmen worden in ere hersteld en
goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat iedereen er kan van meegenieten.

Bekken Brugse Polders
Het bekkenbestuur kwam in 2012 driemaal samen nl. op 28 maart, 22 juni en 12 december. Naast de
algemene opdrachten werden een aantal belangrijke waterprojecten nader besproken:
Inagro onderzoekt mogelijkheden van peilgestuurde drainage
Landbouwpercelen die last hebben van overtollig water worden in het algemeen volgens de klassieke
aanpak gedraineerd. Zo wordt er lokaal ingegrepen om hemel- en oppervlaktewater zo snel mogelijk
af te voeren. In een droog voorjaar geeft deze aanpak echter aanleiding tot droogtestress in het
gewas. In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen onderzoekt Inagro19 of peilgestuurde drainage
hier een antwoord kan bieden.
Bij peilgestuurde drainage wordt de uitlaat van de drainages ‘gestuurd’. Het verzamelde water wordt
niet altijd op hetzelfde niveau aangehouden. Het niveau van de uitlaat en dus het waterniveau wijzigt
in functie van het groeiseizoen.
Om na te gaan of dit principe kansen biedt in Vlaanderen worden in het noorden van de provincie
West-Vlaanderen, meer specifiek in het bekken van de Brugse Polders, 4 percelen aangelegd met
een peilgestuurde drainage.
Project AQUADUCT
Dit project is een samenwerking tussen de drinkwatermaatschappijen AWW, TMVW en VMW en
voorziet in een uitbreiding van de productie in Walem en Kluizen. In Oostende komt er een extra
waterproductiecentrum, waarbij drinkwater zal geproduceerd worden door captatie van
oppervlaktewater uit het kanaal Brugge-Oostende. Hierdoor kan de aankoop van het dure
drinkwater uit Wallonië afgebouwd worden.
Project Bornebeek
In 2012 gingen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Beernem en Oostkamp van start om
de Bornebeek integraal te saneren. Alle huishoudelijke lozingen zullen gezuiverd worden. Daarnaast
zullen maatregelen, opgenomen in het natuurinrichtingsproject Lippensgoed-Bulskampveld van de
VLM, uitgevoerd worden met het oog op het ecologisch herstel van de waterloop.
Masterplan Kustveiligheid
Het Masterplan, ontwikkeld door de Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust, werd opgemaakt om een basisveiligheid van de Vlaamse kust te garanderen tegen een 1000jarige storm voor de middellange termijn, tot 2050. Maatregelen bestaan uit zandsuppleties in alle
zwakke badzones al dan niet in combinatie met stormmuren. In de havens werd gekozen voor de
bouw van stormmuren en een stormvloedkering aan de haveningang van Nieuwpoort.
Het Masterplan Kustveiligheid wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd in verschillende
concrete projecten. Specifiek voor het bekken van de Brugse Polders betreft dit werken in Oostende
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West-Vlaams provinciale dienst voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw
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rondom het Heldenplein en aan de Oosteroever alsook geplande werken in De Haan, Blankenberge,
Zeebrugge en Knokke-Heist. Meer verneem je op www.kustveiligheid.be.

2.6 VLAAMS COÖRDINATOR NOORD-FRANKRIJK
De Vlaamse regering stelde op 17 februari 2012 gouverneur Carl Decaluwé aan als nieuwe Vlaamse
coördinator van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk met
ingang van 1 april 2012 en lopend tot 1 april 2017.
Het mandaat van de Vlaamse coördinator omvat volgende taken:
• ondersteuning van de diverse Vlaamse overheden en instanties inclusief de intercommunale en
gemeentelijke structuren, die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende en interregionale
samenwerking met Noord-Frankrijk;
• voor alle beleidsdomeinen in het kader van deze samenwerking optreden als verbindingspersoon
met de Vlaamse overheden en diensten, met inbegrip van de vertegenwoordiger van de Vlaamse
Regering in Frankrijk;
• coördinatie en afstemming tussen de diverse door de Vlaamse overheid aangeduide
vertegenwoordigers in beheersorganen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de
EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale;
• op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen van zijn activiteiten aan de Vlaams minister van
buitenlands beleid.
De regering is van oordeel dat de West-Vlaamse provinciegouverneur de aangewezen persoon is
voor deze taak, omdat hij in nauw contact staat met alle lokale partners (provincie, gemeenten,
intercommunales, middenveld) en voor de nodige afstemming kan zorgen tussen de verschillende
Vlaamse actoren in zowel de ambtelijke als de niet-ambtelijke samenwerking. Vanuit zijn functie en
achtergrond heeft hij ook makkelijk toegang tot de Vlaamse overheid om te rapporteren over de
belangrijke ontwikkelingen op het terrein en kan hij Vlaanderen tevens vertegenwoordigen binnen
de beheerstructuren van de twee EGTS’en in het gebied.
De EGTS’en
Een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de Vlaamse coördinator is de coördinatie en
afstemming van de Vlaamse vertegenwoordiging in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en in de
EGTS West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De Vlaamse coördinator zetelt in de
bestuursorganen (Bureau en Algemene Vergadering) van beide structuren. Meer algemeen staat de
coördinator in voor de begeleiding van bestaande of de creatie van nieuwe contacten tussen de
Vlaamse administraties en hun Noord-Franse collega’s en dat op vlak van verschillende thema’s.
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Naast zijn lidmaatschap van het Bureau en de Algemene Vergadering is de gouverneur/Vlaamse
coördinator ook voorzitter van de Thematische Werkgroep (TWG) ‘Dienstverlening aan de Bevolking
en Burgerschap’. Onder deze werkgroep ressorteren twee hoofdthema’s: gezondheidszorg en
onderwijs.
Op woensdag 20 juni 2012 zat de gouverneur/Vlaamse coördinator voor het eerst deze werkgroep
voor. Thema’s die aan bod kwamen, waren onder meer: de interactieve kaart voor het hoger
onderwijs, de conferentie van universiteiten en hogescholen, het didactische project voor de
kinderen van de Eurometropool en de opvang van ouderen. Op vrijdag 9 november 2012 kwam de
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werkgroep opnieuw samen. De vergadering stond ditmaal vooral in het teken van het strategisch
programma 2014-2020 van de Eurometropool, waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden
vastgelegd. Bedoeling is om de thema’s die de werkgroep behandelt hierin een plaats te geven.
Uitdaging is om concrete doelstellingen en projecten te formuleren die kunnen ingepast in het
programma.
De gouverneur/Vlaamse coördinator is lid van het Regionaal Overleg Metropool (ROM), samen met
de Vlaamse politieke vertegenwoordigers in de Eurometropool-organen (Bureau, Algemene
Vergadering en Thematische Werkgroepen) en met de leden van de Verbindingsgroep (= technici).
Deze vergadering bereidt onder meer de zittingen van het Bureau en de Algemene Vergadering voor
en streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na.
De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
Naast zijn lidmaatschap van het Bureau en de Algemene Vergadering is de gouverneur/Vlaamse
coördinator peter van de werkgroep Water. Momenteel werkt deze werkgroep een concreet voorstel
tot oplossing uit voor de afwateringsproblematiek van de Moeren. Op maandag 8 oktober 2012 vond
een politieke vergadering van deze werkgroep plaats.
Doelstelling van de vergadering was om de tussentijdse resultaten te vernemen van de FransVlaamse studie inzake het kanaal van Veurne-Duinkerke. Bedoeling is om de afwatering van de
Moeren bij piekdebieten via dit kanaal te laten gebeuren, richting Duinkerke.
Het voorstel houdt concreet in dat er in Vlaanderen een doorsteek komt van het Ringslot in de
Moeren via de Speyevaart naar het kanaal Veurne-Duinkerke. Op Frans grondgebied is een
bijkomende doorsteek nodig in Duinkerke vanaf het Canal Exutoire naar de Noordzee.
Om de haalbaarheid van het voorstel tot oplossing te toetsen, en zeker te zijn dat deze oplossing het
probleem van de wateroverlast niet verplaatst, startte het Institution Interdépartementale des
Wateringues (IIW) begin dit jaar met een studie. Het IIW neemt de kosten voor deze studie op zich,
maar zowel het Vlaams Gewest als de Provincie West-Vlaanderen zorgen voor een insteek van
gegevens en meetresultaten, zodat een volledig grensoverschrijdend mathematisch model kan
worden gemaakt. De studie moet uitwijzen in hoeverre ingrepen aan de waterafvoer op het terrein
het nodige effect zullen hebben en raamt tevens het financieel plaatje.
Contacten met de Vlaamse overheid en diensten
Eén van de opdrachten van de Vlaamse coördinator is in het kader van de grensoverschrijdende
samenwerking op te treden als verbindingspersoon met de Vlaamse overheden en diensten, met
inbegrip van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Frankrijk (Nic Vandermarliere). De
heer Vandermarliere werd door de gouverneur ontvangen in zijn residentie op donderdag 23
februari 2012. Op dinsdag 15 mei 2012 bracht de gouverneur/Vlaamse coördinator een tegenbezoek
en werd hij ontvangen in het Vlaams Huis in Parijs. Hij werd daarbij onder meer voorgesteld aan
verschillende landgenoten die op diverse vlakken actief zijn in Parijs.
Op donderdag 30 augustus 2012 had de gouverneur/Vlaamse coördinator een overleg op het kabinet
van de Vlaams minister van Welzijn te Brussel. Hierbij was tevens Nic Vandermarliere, de
vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs, aanwezig. Een aantal hangende dossiers
inzake grensoverschrijdende samenwerking op vlak van gezondheidszorg werden er besproken, zoals
een eventuele uitbreiding naar Vlaanderen van het Frans/Waalse kaderakkoord over het onthaal van
personen met een handicap en de administratieve schikking over het de uitvoering van het
kaderakkoord voor de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Ook de werkzaamheden van de
Thematische Werkgroep ‘Dienstverlening aan de Bevolking’ van de Eurometropool kwamen aan bod.
Op woensdag 4 juli 2012 had de gouverneur/Vlaamse coördinator een overleg op het kabinet van
Vlaams-minister president Kris Peeters. Hierbij werd onder meer gesproken over de
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grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk in het algemeen en over de werking van de
beide EGTS’en in het bijzonder.
De gouverneur/Vlaamse coördinator vergaderde op maandag 26 november 2012 met de heer Koen
Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen. De directeur Externe
Relaties van de provincie West-Vlaanderen, Regine Vantieghem, was aanwezig bij deze bespreking
over de optimalisering van de samenwerking tussen Vlaanderen Internationaal en de West-Vlaamse
provincie.
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Deel 2

2

Federale opdrachten en
bevoegdheden

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN - PERSONEEL
Er zijn 41 personeelsleden tewerkgesteld bij de federale diensten van de gouverneur. Twee
personeelsleden waren langdurig afwezig.
Federaal personeelsbestand in West-Vlaanderen op 31 december 2012:
Niveau A
Directeur

1

Attaché

11

Totaal

Niveau B
Administratief
deskundige
Financieel
deskundige

12

Niveau C
0

Bestuurschef

0

0

Administratief
assistent

24

0

Niveau D
Administratief
medewerker
Technisch
medewerker
Medewerker
keuken/onderhoud

24

Totaal
2
1
2
5

41

Daarnaast zijn er drie verbindingsambtenaren. Zij zijn bevoegd voor criminaliteitspreventie, CICoverleg, grensoverschrijdende politiesamenwerking, verkeersveiligheid,… .

HOOFDSTUK 2 - BINNENLANDS BESTUUR
2.1 VERTALINGEN
De gouverneur is bevoegd voor de vertaling van akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn
door plaatselijke diensten binnen het Belgisch grondgebied.
In 2012 werden er 75 akten vertaald.
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2.2 RAMPENFONDS, RAMPENSCHADE
De gouverneur kende voor 814 aanvragen een financiële tegemoetkoming toe aan de slachtoffers
van een natuurramp. Er werd 7.873.888 euro toegekend als herstelvergoeding.
Deze dossiers werden voor betaling overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken.
2.3 OPEISINGEN
In 2012 werden volgende opeisingen uitgevoerd in kader van de wet van 19 augustus 1948
betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd:
• Op 30 januari 2012 zijn er 6 opeisingsbesluiten genomen voor het H. Hartziekenhuis
Roeselare-Menen.
• Er werd eveneens één opeising naar andere provincies voor de hulpcentrale 112
doorgestuurd naar politiezone Arro Ieper.
2.4 RICHTLIJNEN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
Op 26 en 27 november 2012 organiseerden de melkproducenten een internationale actie in Brussel.
Vanuit West-Vlaanderen waren er geen verplaatsingen naar Brussel met landbouwtractoren.
Op 25 oktober 2012 werd het islamitisch offerfeest georganiseerd. Enkel de stad Waregem heeft
naar aanleiding hiervan een politieverordening uitgevaardigd, meer bepaald een tijdelijk verbod op
thuisslachtingen van schapen.

HOOFDSTUK 3 - VERGUNNINGEN, TOELATINGEN EN DOCUMENTEN
3.1 WAPENWET
Overzicht van de activiteiten in aantallen dossiers
Nieuwe aanvragen
Hernieuwingen model 4
Modellen 6 (registratie ex- jacht en sportwapens)
Totaal aantal ingediende aanvragen in 2012
Afgeleverde vergunningen
Modellen 9 (vereenvoudigde registratie jager/sportschutter)
Wapenhandel
Wapenverzameling
Tijdelijke erkenning inzake wapens en munitie
Bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke,
culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens
Wapendracht
Aantal beroepen bij de FOD Justitie- federale wapendienst
Beslissingen van de gouverneur van West-Vlaanderen die aanleiding geven tot
intrekking en/of ontzegging van het recht nog langer vuurwapens te bezitten
Schietstanden
Tijdelijke erkenning van een schietstand
Controles veiligheidsmaatregelen meer dan 30 vuurwapens
Europese Vuurwapenpas
5-jaarlijkse controles wapenvergunningen*
5-jaarlijkse controles erkenningen
TOTAAL:

726
96
4
826
3295
947
10
9
3
28
115
1
5
31
399
79
2
4924
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Overzicht per soort model 9
Aantal
model 9 registratie jager
434
model 9 registratie sportschutter
511
model 9 Historische activiteiten
2
model 9 Bijzondere wachters
0

*

Bij de 5-jaarlijkse controles wordt telkens het volledige wapenbezit gecontroleerd. 79
personen kregen in 2012 een controle. In totaal ging het over 329 wapens.

3.2 REISDOCUMENTEN
Verzamelstaat afgifte van paspoorten, reisdocumenten en visa in 2012
Afgeleverd overeenkomstig de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte en de verlenging van
paspoorten
Paspoorten
Belgen
136

Reisdocumenten politieke Reisdocumenten
vluchtelingen
vreemdelingen
464
17

Totaal
617

In het jaar 2012 werden via de spoedprocedure 50 paspoorten en reisdocumenten uitgereikt en
volgens de normale procedure 567. In totaal werden 155 paspoorten en reisdocumenten tegen
verminderd tarief afgeleverd voor minderjarigen (- 18 jaar).
Er zijn in 2012 in totaal 2 visa op vreemde paspoorten afgeleverd.
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Tarieven paspoorten, visa en reisdocumenten
Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2006)
Reisdocument geldig voor 2 jaar
Paspoort geldig voor 5 jaar
Gewone procedure - reisdocument
Gewone procedure - paspoort
Spoedprocedure - reisdocument
Spoedprocedure – paspoort
Reisvisum geldig 30 dagen
Reisvisum geldig 90 dagen – één binnenkomst
Reisvisum geldig 90 dagen – meerdere binnenkomsten
Verlenging van een reisvisum
Alle visa

Euro
20
30
21
41
190
210
30
30
30
30
30

consulair recht
consulair recht
kosten
kosten
kosten
kosten
consulair recht
consulair recht
consulair recht
consulair recht
kosten

Evolutie van het aantal afgeleverde paspoorten en reisdocumenten gedurende de voorbije 5 jaar

500
450
400
350
300

Belgen

250

Vluchtelingen

200

Vreemdelingen

150
100
50
0
2008

2009

2010

2011

2012
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Evolutie van de geïnde retributies gedurende de voorbije 5 jaar
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3.3 BIJZONDERE WACHTERS
Artikel 61 van het veldwetboek bepaalt dat bijzondere wachters, aangeduid door jachtrechthouders
om hun jachtterreinen te bewaken, dienen te worden erkend door de gouverneur.
Dit gebeurt op advies van de procureur en de arrondissementscommissaris.
Wanneer de adviezen gunstig zijn, en de kandidaat-bijzondere veldwachter voldoet aan alle
voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 8 januari 2006, wordt hij door de gouverneur
erkend. In 2012 erkende de gouverneur 5 nieuwe bijzondere wachters.
Eén van de voorwaarden om de erkenning als bijzondere veldwachter te behouden, is slagen in de
verkorte opleiding bijzondere wachters. Deze 16 uur-durende opleiding diende door de in dienst
zijnde bijzondere veldwachters te worden gevolgd vóór 31 december 2012.
Bij gebrek aan een getuigschrift van slagen, werd de erkenning van de bijzondere wachter
ambtshalve ingetrokken op 31 december 2012. In totaal werden 47 erkenningen ambtshalve
ingetrokken.
Per 1 januari 2013 zijn er nog 88 bijzondere wachters in dienst in de provincie West-Vlaanderen.
3.4 ADVIEZEN VERGUNNINGEN APOTHEKERS
De gouverneur brengt advies uit voor de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek
opengestelde apotheken aan de Algemene Farmaceutische Inspectie. In 2012 werden er 7 dossiers
behandeld.
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3.5 AFWIJKING DIPLOMAVEREISTE ARCHITECTEN
De gouverneur heeft de bevoegdheid om na een gemotiveerde aanvraag toe te staan dat de
bouwheer zelf de plannen tekent voor het (ver)bouwen van de eigen woning. Bovendien mag men
de uitvoering van de werken controleren zonder een beroep te moeten doen op een architect.
Daar geldt een diplomavereiste voor, die gekoppeld wordt aan de aard van de bouwwerken.
In 2012 werden 21 aanvragen behandeld.

HOOFDSTUK 4 - POLITIONELE VEILIGHEID
4.1 EVALUATIE VAN DE KORPSCHEFS EN VAN DE BESTUURLIJKE DIRECTEURS-COÖRDINATOR HERNIEUWING VAN DE MANDAATHOUDERS
In 2012 werd het mandaat van de korpschef van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke verlengd
voor een nieuwe periode van 5 jaar.
Voor de korpschef van de politiezone Polder werd in 2012 gestart met de procedure. Het KB dat de
uiteindelijke hernieuwing van het mandaat bevestigt, is nog niet in het Belgisch Staatsblad
verschenen.
Alle overige mandaten binnen onze provincie waren reeds verlengd in de loop van respectievelijk
2010 en 2011.
4.2 ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE LOKALE POLITIE
(art. 65 tot en met 89 W.G.P.)
Eén van de opdrachten van de gouverneur als commissaris van de federale regering is het bestuurlijk
toezicht op de handelingen van de politieraden.
4.2.1

Bijzonder toezicht

Financieel
Voor elke politiezone van de provincie werd een begrotingsdossier aangelegd.
De begrotingen die werden gestemd vóór de publicatie van de richtlijnen terzake, werden
goedgekeurd op voorwaarde dat in de eerstvolgende wijziging de nodige aanpassingen zouden
worden aangebracht en dat de begroting in overeenstemming zou gebracht worden met de
richtlijnen.
Alle 19 begrotingsdossiers van de zones werden goedgekeurd. Één dossier werd ambtshalve
aangepast aan de correcte economische codes. Van 15 zones werden één of meerdere
begrotingswijzigingen ontvangen.
Meestal was een wijziging van de initiële begroting nodig om gemeentelijke dotaties in
overeenstemming te brengen met de nieuwe financiële situatie van de zone, gecreëerd door
bijkomende federale toelagen (onder andere de toelage uit het verkeersboetefonds).
Alle ingediende begrotingswijzigingen werden goedgekeurd. Eén wijziging werd ambtshalve
aangepast aan de correcte economische codes.
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De dotaties van de gemeenten aan de meergemeentenzones werden opgevraagd. Er werd
nagekeken of het bedrag van de dotatie overeenstemde met het bedrag, opgenomen in de
politiebegroting. Indien dat het geval was, werden de dotaties goedgekeurd via een clausule in het
goedkeuringsbesluit van de begroting.
Over het algemeen waren over de gemeentelijke dotaties geen problemen binnen de zones zelf. De
problemen die zich eventueel stelden, werden intern opgelost.
In de loop van 2012 werd van één zone de rekening 2003 goedgekeurd. De zone in kwestie is bezig
met een inhaalbeweging en ook de jaarrekeningen 2003 en 2004 zijn reeds ingediend. Hoewel er in
principe nog geen onderrichtingen zijn voor de opstelling van de rekeningen 2003 tot en met 2011,
zijn de meeste zones de laatste jaren toch overgegaan tot de afsluiting van de jaarrekeningen.
Van 3 zones werd de rekening 2010 goedgekeurd. 16 van de 19 zones sloten ook reeds hun
jaarrekening 2011 af, hiervan werden zeven dossiers goedgekeurd. Van 9 dossiers is de termijn nog
lopende.
Bij gebrek aan bijkomende onderrichtingen gebeurt het toezicht op de rekeningen volgens de
onderrichtingen voor het opstellen van de rekening 2002.
Personeel
Ook de personeelsformaties van de politiezones zijn onderworpen aan het bijzonder administratief
toezicht. Alle politiezones van West-Vlaanderen hebben een goedgekeurde startformatie.
Eventuele wijzigingen die de zones hieraan wensen aan te brengen, dienen ook ter goedkeuring aan
de gouverneur te worden voorgelegd.
Voor 2012 werden vijf formatiewijzigingen ingediend, van vijf zones:
• Drie wijzigingen werden goedgekeurd.
• Van één wijziging werd enkel kennis genomen per brief, omdat zij enkel interne
personeelsverschuivingen omvatte, maar geen wijziging aan de effectieve kaders.
• Eén wijziging van de personeelsformatie werd niet goedgekeurd.
Eventuele problemen die aan bod kwamen bij de opmaak van de formatiewijzigingen, werden via
(voorafgaand) overleg opgelost.
4.2.2

Algemeen toezicht

Het toezicht op de overige handelingen van de politieraden of van de politiecolleges, genomen
ingevolge bevoegdheidsdelegatie van de politieraden, wordt het algemeen administratief toezicht
genoemd. Het gaat hier over een schorsings- en vernietigingstoezicht.
De zones dienen aan de gouverneur de lijsten te bezorgen van de genomen beslissingen in de
politieraad.
In een aantal gevallen dient tevens een eensluidend afschrift van de beslissing zelf overgemaakt te
worden. Dit is het geval voor beslissingen genomen in raad of college voor wat betreft
overheidsopdrachten, dringende uitgaven en personeelsmateries.
Sinds 2006 wordt dit algemeen toezicht op een grondiger manier uitgeoefend. De nadruk blijft, ook
in de toekomst, liggen op de voorafgaande advisering van de zones, zodat het grootste aantal
problemen voorafgaandelijk wordt opgelost.
Verder worden de overzichtslijsten van de besluiten van de politieraden systematisch nagekeken en
indien nodig worden inzendingsplichtige besluiten opgevraagd en onderzocht.
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Aan verschillende zones werden opmerkingen (zowel schriftelijk als mondeling) in verband met de
genomen besluiten geformuleerd. Eén besluit werd geschorst, naar aanleiding van een ingediende
klacht.
Klachten
In 2012 werd één officiële klacht ingediend. Deze werd behandeld in overleg met de Vlaamse
afdeling van de gouverneur. Uiteindelijk werd in het kader van het administratief toezicht de
bestreden benoemingsbeslissing geschorst.

4.3 AUTORALLY’S
Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
De gouverneur verleende in 2012, op basis van art. 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 85 machtigingen tot het
organiseren van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of –wedstrijden voor
motorrijtuigen.
In 2012 werd ook nog één keer advies verleend aan een collega – gouverneur betreffende een
wedstrijd die deels verreden werd op het grondgebied van meerdere provincies.
Rally’s en/of rallysprints die plaatsvonden op het grondgebied van meerdere gemeenten in de
provincie West-Vlaanderen
Er gingen 8 rally’s en/of rallysprints door die over het grondgebied van meerdere gemeenten zijn
gegaan en die bijgevolg een provinciale coördinatie vereisten. Het betrof respectievelijk :
• De 11de editie van de rallysprint van Moorslede
• De 39ste editie van de TAC – Rally
• De zesde editie van de ORC Canal rally
• De GEKO Ieper rally
• De tweede editie van de short rally van Staden
• De 53ste editie van de autorally ‘Omloop van Vlaanderen’
• De 12de editie van de Hemicuda rally
• De 32ste editie van de TBR Rally.
Daarnaast waren er ook nog de 40ste editie van de rallysprint van de Monteberg en de 38ste editie van
de GEKO rally van Wervik. Zij werden wel opgevolgd door de diensten van de gouverneur, maar een
coördinatie was niet langer vereist aangezien hun parcours zich nog slechts beperkte tot het
grondgebied van één gemeente.
Incidenten
Naar aanleiding van al deze wedstrijden werd in 2012 geen enkel incident gemeld.
Algemene bemerkingen betreffende het rallyseizoen 2012
• Naar aanleiding van drie incidenten op private crossen, waarvan sommige helaas met
dodelijke afloop, werd aan de rallycommissie gevraagd om ten behoeve van de lokale
overheden een canvas op te maken met richtlijnen. Er werd gesuggereerd om hiervoor de
bestaande wetgeving als basis te nemen.
• De bestaande rallywetgeving is op diverse vlakken dringend aan actualisatie toe. Er werd aan
de rallycommissie gevraagd om hiervoor initiatief te nemen.

36

4.4 PROVINCIAAL VEILIGHEIDSOVERLEG
Het provinciaal veiligheidsoverleg werd, ingevolge artikel 9 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, in het leven geroepen en heeft tot doel de zonale veiligheidsraden te stimuleren.
Dit forum dat overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie samenbrengt op provinciaal niveau
wordt afwisselend voorgezeten door de provinciegouverneur en de procureur-generaal.
Via dit overlegorgaan worden zowel de impulsen naar de lokale besturen gegeven als er signalen
vertrekken naar de federale overheid toe.
Het provinciaal veiligheidsoverleg kwam drie maal samen: op 19 maart, 2 juli, en 5 november.
Tijdens deze vergaderingen zijn de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen:
• Afsprakenregeling De Lijn – politiediensten
• Grenscriminaliteit
• Opleiding en rekrutering
• Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015
• Zonale veiligheidsplannen
• Acties en campagnes rond verkeer
• Ziekenhuisconvenant
• Internationale politiewerking
• Interzonale samenwerking
4.5 CIC-OVERLEG
Het KB van 26 juni 2002 ( B.S. 15 augustus 2002) betreffende de organisatie van de gecentraliseerde
dispatchingcentra en van het nationaal invalspunt voorziet dat in elke provincie een overleg wordt
georganiseerd tussen de leden van het provinciaal veiligheidsoverleg, aangevuld met een
vertegenwoordiger van het commissariaat-generaal van de federale politie, de voorzitter van de
vaste commissie van de lokale politie en de directeur van het CIC ( Communicatie- en
Informatiecentrum).
Binnen elke provincie is een CIC, of gemeenzaam een hulpcentrum 101, operationeel.
Het CIC West-Vlaanderen ( Ciwes) is gelegen in de lokalen van de federale politie in de Zandstraat te
Brugge.
Op het CIC doet men beroep via het noodnummer 101 voor alle noodoproepen voor dringende
politionele hulp ( vb. verkeersongeval, belangrijke verkeersbelemmeringen, signaleren van een
spookrijder, criminele feiten waarvan men slachtoffer of getuige is,…). Deze oproepen kunnen van op
elk telefoontoestel ( vast of mobiel) en ze zijn gratis.
In de nabije toekomst ( 2013 ?) is het de bedoeling om de centra 100 en 101 in één locatie onder te
brengen. De volgende logische stap is dan de oprichting van de 112-centrale.
Het CIC-overleg heeft tot doel de toepassing van de dienstverlening van het CIC te evalueren en de
aanpassing ervan aan de lokale noden.
In West-Vlaanderen werd het CIC-overleg opgestart in 2006 en wordt op dezelfde dag als het
provinciaal veiligheidsoverleg georganiseerd.
Eens de 112-centrale zal zijn opgericht zal dit overleg vermoedelijk worden afgesteld op de werking
van de 112-centrale.
Op 24 april bracht de gouverneur een werkbezoek aan het Communicatie- en Informatiecentrum
(CIC/101) in Brugge. Bij zijn aankomst werd hij opgewacht door een delegatie van de neutrale call
takers (NCT) die hun ongenoegen uitten over de intenties van de directie van het CIC om het aantal
call takers ’s nachts van 3 op 2 te brengen. Aan de gouverneur werd een mandje met citroenen
overhandigd waarbij de call takers er op wezen dat ze zich “uitgeperst” voelen.
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Bij zijn bezoek werd de gouverneur grondig geïnformeerd over de werking van het CIC en de relatie
tot het hulpcentrum 100. Nadien werd een bezoek gebracht aan de meldkamer.
4.6 CRIMINALITEITSPREVENTIE
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie kwam in 2012 twee keer bijeen.
Buurtbemiddeling
Het project Buurtbemiddeling ging van start in 2011 met de oprichting van diensten
buurtbemiddeling in de gemeenten Blankenberge, Knokke-Heist, Oostende, Koksijde en Nieuwpoort
en de opleiding van 27 buurtbemiddelaars. Deze opleiding werd door de diensten van de gouverneur
georganiseerd in samenwerking met HoWest.
Door de onduidelijkheid met betrekking tot de verdere subsidiëring en ondersteuning van dit project
door de FOD Binnenlandse Zaken werden er tot nu toe geen bijkomende opleidingen voorzien.
In 2012 werden in afwachting toch enkele initiatieven genomen:
• 4/12/2012: terugkomdag van de buurtbemiddelaars in samenwerking met HoWest
• Oprichting van provinciaal netwerk ter ondersteuning van het project buurtbemiddeling
• Beslissing om vanaf 2013 met middelen van de gouverneur een opleiding voor nieuwe vrijwillige
buurtbemiddelaars te voorzien.
Intra-familiaal geweld (IFG)
•
•

Bijeenkomst van de denktank waarop aandacht werd besteed aan
o IFG in de opleiding van nieuwe politie-inspecteurs
o IFG in de opleiding van de artsen
Voorbereiding van de studiedag rond de uithuiszetting van 7/02/2013.

Ziekenhuiscriminaliteit
Voorstelling van het protocol ziekenhuizen van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk in zowel de
Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie als het Provinciaal Veiligheidsoverleg.
Fietsdiefstal
Alle West-Vlaamse politiezones gebruiken de site www.gevondenfietsen.be om de onbeheerde
fietsen die zij aantreffen te registreren.
In 2012 werden 2844 fietsen op de site gezet, daarvan werden er 83 herkend door de eigenaar.
Uiteindelijk werden 59 fietsen teruggegeven.
Inbraakpreventie
De diefstalpreventieadviseurs van de preventie- en politiediensten zijn steeds op de hoogte van de
laatste nieuwtjes in het preventielandschap. Zij volgen regelmatig voortgezette vormingen, deze
worden door de diensten van de gouverneur in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool
georganiseerd. Vanaf 2013 wordt hiervoor ook samengewerkt met de provincie Oost-Vlaanderen en
de Oost-Vlaamse Politieacademie.
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In 2012 gingen vier vormingsdagen door waarbij aandacht ging naar het aspect brandveiligheid, het
stimuleren van security awareness en het geven van advies op basis van bouwplannen.

4.7 INTERNATIONALE SAMENWERKING MET FRANKRIJK
Strategisch Comité
Carl Decaluwé zat op 22 oktober 2012 de vergadering van het Strategisch Comité inzake
grensoverschrijdende politie- en douanesamenwerking voor. Dat overleg ging door in het Provinciaal
Hof in Brugge. Het Comité nam kennis van de doelstellingen van de Belgische en Franse ministers
van Binnenlandse Zaken om de Akkoorden van Doornik te herzien. Deze Akkoorden handelen onder
meer over de aanpak van de grenscriminaliteit. Een operationele werkgroep zal hierover adviezen
formuleren. De wapenhandel en een analyse ervan worden bijzondere aandachtspunten binnen de
justitiële samenwerking. Het Comité valideerde dit voorstel. Ook de reflectie over het
grensoverschrijdend gebruik van camera’s en de oprichting van een concrete werkgroep kwamen
aan bod.
Vergadering grenscriminaliteit
Zuid-West-Vlaanderen werd sterk geteisterd door diefstallen, ramkraken, home- en car-jackings.
Tijdens een werkbezoek van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet werd deze
problematiek grondig besproken. De gouverneur en zijn verbindingsambtenaar, de burgemeesters
van de grensstreek, de betrokken korpschefs, de Procureurs des Konings, de directeurs-coördinator
(dirco’s) en gerechtelijke directeurs (dir-juds) waren hierop aanwezig. In onderling overleg werden
een aantal maatregelen afgesproken.
Controle in de grensregio
In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 september vond een grootschalige politiecontrole plaats
in de arrondissementen Kortrijk, Ieper en Veurne. Deze regio werd geteisterd door inbraken,
ramkraken, home-jackings en garagediefstallen. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet,
commissaris-generaal Catherine De Bolle van de federale politie en gouverneur Carl Decaluwé
bezochten de controleposten aan de voormalige E17-grensovergang in Rekkem/Menen.

HOOFDSTUK 5 - VERKEERSVEILIGHEID
5.1 VERKEERSVEILIGE DAG 2012 – AANKONDIGING VERKEERSVEILIGE WEEK 2013
Op maandag 27 februari 2012 vond in de provincies Oost- en West-Vlaanderen de jaarlijkse
Verkeersveilige Dag plaats. Dit is een symbolische herdenking van de kettingbotsing op de E17 in
1996. Bij die botsing waren meer dan 200 wagens betrokken: 10 mensen vonden er de dood en er
vielen 56 zwaargewonden.
Op vraag van beide gouverneurs en de procureur-generaal organiseerden de lokale politiezones en
de federale wegpolitie ook dit jaar extra verkeersacties, vooral gericht op rijden onder invloed,
snelheid en zwaar vervoer.
De gouverneur versterkte dit jaar het sensibiliserend en ontradend luik van de actie door:
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•
•
•
•

de burgemeesters en politiezones te suggereren de actie onder meer aan te kondigen op hun
websites en via tekstborden;
de overkoepelende transportbonden aan te schrijven om hun leden in te lichten en voor de actie
te motiveren;
het Vlaams Verkeerscentrum te verzoeken de verkeersveilige dag aan te kondigen via de
portieken over de autosnelwegen;
de medewerking van het Centre d’Information et de Coordination Routière du Nord te
solliciteren om de actie via de pers aan te kondigen en de weggebruikers op de Franse
autosnelwegen te informeren via hun variabele panelen.

In West-Vlaanderen werden meer dan 200 extra politiemensen ingezet. De resultaten zijn in
vergelijking met de voorgaande jaren eerder bemoedigend. Het aandeel bestuurders dat zich niet
aan de snelheidslimieten hield, zakte in drie jaar van 21% naar 5,2%. Van de bestuurders die op
rijden onder invloed gecontroleerd werden bleken er “slechts” 1 op 100 te diep in het glas gekeken
te hebben. In 2011 was dit nog 2,3%.
Als blijk van waardering voor de inspanningen van de politiediensten bracht gouverneur Carl
Decaluwé een terreinbezoek aan de controledispositieven in de politiezones Vlas, Bredene/De Haan
en Damme/Knokke-Heist.

5.2 VERKEERSVEILIGE NACHTEN 2012
Van vrijdag 14 december 2012 tot en met maandag 28 januari 2013 liep de traditionele eindejaarsBOB-campagne. Om deze campagne in te leiden werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
voor de zestiende maal de ‘Verkeersveilige Nacht’ georganiseerd.
Provinciegouverneur Carl Decaluwé nam echter het initiatief om, in overleg met de West-Vlaamse
burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie, de ‘Verkeersveilige Nacht’ uit te
breiden naar twee opeenvolgende ‘Verkeersveilige Nachten’ op vrijdag 14 en op zaterdag 15
december.
Naast het toezien op het naleven van de algemene verkeersregels werd er in het bijzonder
gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op het naleven van de
reglementaire snelheid.
De gouverneur ondersteunde dit initiatief ook persoonlijk door een briefing en enkele controles in
Jabbeke, Ieper en Deerlijk mee te volgen.
Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie. In totaal werden meer
dan 225 politiemensen ingezet en werden er tijdens de ‘Verkeersveilige Nachten’ ongeveer 1825
mensuren aan terreincontroles besteed.
Dit waren de resultaten:
Alcoholcontroles
De eerste West-Vlaamse editie van de verkeersveilige nachten werd afgesloten met een mooie
daling ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije jaren (5,5%). Niettegenstaande er meer dan
één procent minder positieven dan in 2011 waren, hadden de verkeersveilige weekendnachten 2012
echter nog steeds 4,4% van bestuurders te diep in het glas gekeken. Zij dienden hun sleutels voor
meerdere uren af te geven.

40

Snelheidscontroles
Zes politiezones hadden parallel aan hun alcoholcontroles ook een snelheidsdispositief opgesteld.
Het aandeel snelheidsovertredingen haalde met 17% - na de spectaculaire resultaten van vorig jaar
(6,8%) - in 2012 opnieuw het gemiddelde van 2010.

5.3 BOB-EINDEJAARSCAMPAGNE
Van 24 november 2011 tot en met 16 januari 2012 vond voor de zeventiende keer de traditionele
nationale BOB-eindejaarscampagne plaats.
Tijdens deze zes weken werden in West-Vlaanderen 24.834 personen aan een ademtest
onderworpen. Dit komt neer op 565 afgenomen ademtests per dag en is meer dan de door de
overheid beoogde provinciale bijdrage om in totaal tijdens deze campagne op nationaal vlak 220.000
ademtests af te nemen.
Van de bijna 25.000 gecontroleerde bestuurders dienden 1055 (4,29%) hun voertuigsleutels voor
enkele uren af te geven ingevolge een positieve ademtest. In 263 gevallen besliste het parket zelfs
tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor minimum 15 dagen.
Vooral tijdens de weekends manifesteerde de problematiek van rijden onder invloed zich opnieuw.
Van alle gecontroleerde weekendbestuurders tekenden 6,35% positief tegenover 2,83% tijdens de
weekcontroles.
De West-Vlaamse politiediensten anticipeerden echter op dit fenomeen door massaal veel
weekendcontroles te organiseren. Zo werd bijna de helft van het totaal aantal ademtests tijdens de
voorbije campagne afgenomen tijdens de weekends!
Met een resultaat van 4,29% positieve bestuurders scoort West-Vlaanderen boven het nationaal
gemiddelde van 3,35%. Dit betekent echter niet dat er in onze provincie meer geïntoxiceerde
bestuurders rondrijden dan in de rest van het land. Veel hangt immers af van de planning in tijd en
ruimte van de gerichte alcoholcontroles. Het spreekt immers voor zich dat men minder positieve
ademtests zal noteren bij een alcoholcontrole op dinsdagmiddag dan tijdens een actie op
zaterdagnacht in de omgeving van een uitgangsbuurt.
Ondertussen blijven de verschillende West-Vlaamse overheden en politiediensten zich inspannen om
de verkeersveiligheid binnen onze provincie te verhogen.
5.4 BOB-ZOMERCAMPAGNE
Van 4 juni tot 03 september 2012 organiseerde het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)
voor de tweede maal een BOB-zomercampagne.
Uit de recente bevraging van het BIVV, blijkt dat een derde van de ondervraagden verklaart meer
alcohol te drinken in de zomer dan in de andere seizoenen. De resultaten van de controles,
uitgevoerd in West-Vlaanderen, bevestigen deze stelling.
Binnen West-Vlaanderen voerden de verschillende federale en lokale politiediensten tijdens de BOBzomercampagne 1.018 gerichte controleacties uit.
23.593 bestuurders legden een ademtest af. 1.239 van deze bestuurders (5,25 %) moesten hun
sleutels afgeven omdat ze positief tekenden.
Het West-Vlaams percentage geïntoxiceerde bestuurders ligt iets hoger dan het nationaal
gemiddelde van 4,8 %.
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Deze resultaten tonen aan dat rijden onder invloed ook binnen onze provincie niet enkel een
probleem is tijdens de eindejaarsfeesten maar ook tijdens de toeristische zomermaanden.
5.5

VEILIG FIETSEN

De provinciale campagne Veilig Fietsen loopt sedert 2003 en kende in het schooljaar 2011-2012 een
tweede jaargang onder de slogan “Hang het beest niet uit in het verkeer”. Met deze campagne
moedigt de provincie 12 tot 18 jarigen aan om op een veilige, hoffelijke en proactieve manier met
een correct uitgeruste en goed onderhouden fiets aan het verkeer deel te nemen.
Het sensibiliserend luik, waarbij de fietsen op school gecontroleerd worden, liep van 17 oktober tot
15 november 2011 en werd klassiek gevolgd tot 15 februari 2012 door een handhavingsfase met
politiecontroles op de openbare weg.
De provinciale dienst Mobiliteit en Weginfrastructuur organiseerde en financierde de
sensibiliseringscampagne. De federale dienst Politionele Veiligheid van de gouverneur stond in voor
de coördinatie van de preventieve fietscontroles en het aspect handhaving.
Tijdens de preventieve fase werden op de West-Vlaamse scholen 19.109 fietsen nagezien:
• 38% bleek niet in orde te zijn.
• Ruim 18% had geen of een slecht werkende fietsverlichting.
Tijdens het repressieve luik controleerde de politie 25.408 fietsen op de reisweg tussen school en
thuis. Hierbij bleek 9% niet in orde met de verlichting, een duidelijk verschil met de resultaten van de
preventieve fase.
Deze resultaten bewijzen nogmaals het nut van de tweeledige repetitieve campagne waarbij
preventie voorafgaat aan repressie.
5.6 FIETSTOERISME IN HARMONIE
In 2011 werd de campagne “Fietstoerisme in Harmonie” gelanceerd. Dit op initiatief van de
gouverneur en uitgewerkt in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen.
De campagne wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. Ze is niet
enkel op de wielertoerist alleen gericht, maar ook op de andere weggebruikers die met fietstoeristen
worden geconfronteerd. De campagne bestaat uit een sensibilisatieluik en een repressief luik.
Thema-uitzendingen
De campagne liep dit jaar van zaterdag 31 maart tot en met zondag 16 september 2012.
Voor het sensibiliserend aspect werd vorig jaar reeds een reeks thema-uitzendingen ontwikkeld in
samenwerking met de politiezone RIHO (Hooglede, Izegem, Roeselare). Deze vijf geactualiseerde
afleveringen waren op de regionale televisiezenders Focus en WTV te zien. Elk filmfragment is ook
via de website gratis te bekijken en te downloaden. De inhoud wordt telkens met een korte power
point verduidelijkt. Zo kunnen wielerclubs de boodschap op een uniforme manier aan hun leden
overbrengen.
De uitzendingen confronteren de kijker met de (oorzaken van) verkeersonveilige situaties en het
negatief imago rond het fietstoerisme. Op basis van een grondige omgevingsanalyse worden diverse
aanbevelingen meegegeven. Zo kan het fietstoerisme in harmonie verlopen met de verkeersregels
uit de wegcode. Een reglementair uitgeruste fiets, een correcte houding van de andere
weggebruikers en een veilig aangelegd en goed berijdbaar fietspad doen de rest.
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Wedstrijdvraag
De campagne werd uitgebreid met een luik handhaving. Politiepatrouilles werden ingezet op de,
door de fietstoeristen frequent gebruikte, parcours. Diehards werden met een repressief optreden
een halt toe geroepen.
Aan de campagne was ook een wedstrijd gekoppeld. Gouverneur Decaluwé benadrukte zijn
persoonlijk engagement door als invulling van de schiftingsvraag tegen tijd tien rondjes te rijden op
de vernieuwde wielerpiste Defraeye-Sercu te Rumbeke. Op 2 oktober 2012 legde de gouverneur
deze eindspurt af in nauwelijks drie minuten. De twee tevreden hoofdwinnaars Bart Schepens
(Loppem) en Martine Teugels (Oostende) ontvingen elk een Venturellifiets.
(zie: www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme )
5.7 PARKEERVOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Binnen West-Vlaanderen circuleren meer dan 48 000 parkeerkaarten voor mensen met een
handicap. Daarmee bijt onze provincie de spits af! Tel daarbij de vele kaarthouders uit het
binnenland die in de zomer afzakken naar de kust, dan is het begrijpelijk dat de West-Vlaamse
politiediensten frequent geconfronteerd worden met het misbruik van voorbehouden
parkeerplaatsen en speciale parkeerkaarten voor mensen met een handicap.
Op vraag van de gouverneur werd in 2011 met alle betrokken partners een integraal draaiboek
ontwikkeld. Dat werd tijdens de zomer van 2011 uitgetest. Hierbij gingen sensibilisatie en
communicatie hand in hand met een krachtdadig repressief optreden.
De resultaten waren verbluffend:
• De politiediensten stelden in totaal tijdens juli en augustus 411 overtredingen vast.
• 272 misbruiken (66%) vonden plaats in een kustgemeente.
• In 292 gevallen (70%) werd ten onrechte geparkeerd op een voorbehouden parkeerplaats.
• Daarnaast werden ook 58 vervalste parkeerkaarten in beslag genomen.
Om de mogelijkheden tot vervalsing te beperken werd in maart 2012 de nieuwe parkeerkaart
geïntroduceerd. Hierin is nu onder meer een driedimensionaal hologram verwerkt.
Gouverneur Carl Decaluwé bood het geactualiseerd draaiboek tijdens de zomer 2012 opnieuw aan
de gemeenten en aan de politiediensten aan. Hen werd gevraagd op lokaal vlak de nodige aandacht
en capaciteit te willen besteden aan de aanpak van dit asociaal fenomeen.
5.8 MODDER OP DE WEG
Op 18 september2012 ging een persmoment door waarop de gouverneur de start van de campagne
voor 2012 aankondigde. In meer dan 2/3e van de West-Vlaamse gemeenten werd een lokaal
meldpunt georganiseerd dat instaat voor de lokale sensibilisatie en de contacten met de
landbouwers.

HOOFDSTUK 6 - CIVIELE VEILIGHEID
6.1 BRANDWEER
In toepassing van artikel 13 § 4 van de wet van 31 december 1963, betreffende de civiele
bescherming, zijn de beschikkingen van de gemeentelijke overheden houdende benoeming of
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bevordering van de brandweerofficieren, evenals de tuchtmaatregelen die hen treffen, onderworpen
aan de goedkeuring van de gouverneur.
In 2012 werden in de verschillende brandweerkorpsen 13 personen benoemd of bevorderd als
officier bij de brandweer.
Verder werd in zeven korpsen het organiek reglement van de brandweerdienst gewijzigd. Deze
wijzigingen zijn eveneens aan de goedkeuring door de gouverneur onderworpen (art. 13 §2 van de
wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele bescherming).
Concreet werden 3 gewijzigde organieke reglementen goedgekeurd, drie wijzigingen werden
goedgekeurd onder voorwaarden en 1 wijziging werd slechts voorlopig goedgekeurd.
Er wordt verder opgevolgd of de voorwaarden verbonden aan de goedkeuringen worden opgevolgd.
Brandweerhervorming
In 2012 kwam de hervorming Civiele Veiligheid even in een stroomversnelling terecht. Bij wet van 3
augustus 2012 (Belgisch Staatsblad 13/09/2012) verkregen de operationele prezones een beperkte
rechtspersoonlijkheid.
Om subsidies te kunnen krijgen, diende elk van de vier zones een voorzitter van de prezoneraad aan
te duiden, net als een coördinator en een ontvanger. De prezoneraad diende zich ook te buigen over
een operationeel plan, dat tevens ter goedkeuring naar de Minister werd gestuurd.
Alle operationele plannen werden goedgekeurd.
Elke zone maakte ook een begroting op.
Door de wet van 3 augustus 2012 werd ook een beperkt administratief toezicht ingesteld op de
besluiten van de prezoneraden. Binnen de 20 dagen na de zitting dient de lijst met beslissingen van
de prezoneraad overgemaakt te worden aan de gouverneur en aan de minister van Binnenlandse
Zaken. De gouverneur kan een beslissing op de lijst opvragen en schorsen als blijkt dat de beslissing
indruist tegen de wettelijke bepalingen terzake.
In de provinciale overlegvergadering met de coördinatoren van alle prezones, werden eventuele
onduidelijkheden besproken en werd het toezicht al nader toegelicht.
Bij de uitoefening van het toezicht tot dusver werd vooral de nadruk gelegd op informatie aan en
begeleiding van de zones. Dit omdat het voor hen nieuwe materie is. Uiteraard zal het administratief
toezicht de komende jaren verder evolueren.
Het vroegere toezicht op de besluiten van de gemeenteraden inzake benoeming en bevordering van
officieren en inzake aanpassingen aan het organiek reglement, blijft voorlopig bestaan naast het
nieuwe toezicht.
Geglobaliseerde aankoop van brandweermaterieel met staatssubsidie
De provinciegouverneur wordt jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken om advies gevraagd
voor de verdeling van de staatssubsidies over de verschillende brandweerdiensten uit de provincie
West-Vlaanderen.
De beschikbare enveloppe voor de provincie West-Vlaanderen voor het investeringsprogramma 2012
bedroeg 2 376 218,87 euro(63.08).
Gevraagd werd om een gesplitst voorstel in te dienen: één op basis van het voorziene krediet op de
eerste schijf (50 procent) en een tweede op basis van het voorziene krediet van de tweede schijf (ook
50 %). Aan elk voorgesteld item diende een prioriteit toegekend worden.
In overleg met de voorzitters van de beheerscomités en van de technische commissies van de
verschillende hulpverleningszones werd op vraag van de gouverneur een bestedingsvoorstel
uitgewerkt in het provinciaal coördinatiecomité dat bijeenkwam op 25 mei 2012. In het voorstel
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werden in de loop van het jaar verdere prioriteiten gelegd, omdat niet alle gelden onmiddellijk
beschikbaar waren. Dit verliep vlot en met een goede samenwerking tussen de verschillende zones
en de diensten van de gouverneur.
6.2

NOODPLANNING

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen verplicht de
gemeentelijke, provinciale en de federale overheid tot opmaak van een algemeen nood- en
interventieplan.
De gouverneur is verplicht om een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) op te maken. Dit plan
is een werkinstrument om op een optimale manier algemene noodsituaties te beheren. Indien er
zich op het grondgebied bijzondere risico’s voordoen, die een bijzondere aanpak vergen, is de
gouverneur verplicht om voor deze bijzondere risico’s een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP),
waarin de bijzondere interventiemethoden zijn opgenomen.
6.2.1

Actualisatie noodplannen

Volgende plannen werden in 2012 geactualiseerd:
• Algemeen Nood- en Interventieplan West-Vlaanderen
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegongevallen
• Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Proviron
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Umicore
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Deny bvba Menen
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Brenntag Deerlijk
• Monodisciplinair discipline 5 plan
Indien deze actualisatie een grote verandering van het plan betekende,
ingegaan bij de bespreking van de actuele dossiers.

wordt hierop verder

Nieuwe plannen
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Pemco Brugge
• Bijzonder Nood- en Interventieplan Unitank G&V Tankstorage Belgium
• Bijzonder Nood- en Interventieplan McBride Ieper Household nv
• Bijzonder nood- en Interventieplan Penitentiair Complex Brugge
6.2.2

Oefeningen

Oefening Esen
Op 24 oktober was Esen (Diksmuide) de locatie voor een provinciale rampoefening. Het scenario van
de oefening vertrok van een botsing tussen een tankwagen met benzine en een lijnbus met een 15tal inzittenden. De afstemming van de interventies door de verschillende hulpverleningsdiensten op
het rampterrein werd ingeoefend.
Naast dit operationele aspect kende de oefening ook een beleidsmatige insteek: de crisiscel onder
voorzitterschap van de gouverneur werd samengeroepen.
Oefeningen worden in eerste instantie gehouden om uit te leren. Een grondige evaluatie van de
oefening vond plaats op 4 december. Zowel het oefenconcept, de werking op het terrein en in de
beleidscel, de inzet van de betrokken hulpverleningsdiensten, als het gebruik van de Astridradio’s
werden besproken.
De hoofdconclusie uit de evaluatie was dat er geen afzonderlijk Bijzonder Nood- en Interventieplan
dient opgemaakt te worden voor incidenten met ADR-transport. Uit de oefening bleek ook het
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belang van de blijvende investering in opleidingen voor alle betrokken diensten: brandweer,
medische en psychosociale diensten, politie, civiele bescherming en communicatieambtenaren. Op
die manier worden de structuren om een rampsituatie zo snel mogelijk van chaos naar organisatie te
brengen, eigen gemaakt, zodat ze vlot toegepast kunnen worden eenmaal zich een echte
noodsituatie voordoet.
Oefening Total
Op vraag van en in samenwerking met Total Belgium werd op 22 november een crisisoefening
georganiseerd in de haven van Zeebrugge . De oefening was een onaangekondigde theoretische
zandbakoefening. Er waren bijgevolg geen fysieke reddingswerken of visuele simulaties te zien. Twee
oefendoelstellingen werden vooropgesteld, namelijk inzake:
• Interne communicatie : hoe verloopt de crisisgerelateerde informatie tussen bedrijven,
overheden en hulpdiensten efficiënt?
• Externe communicatie: hoe loopt de communicatie met gesimuleerde pers en
gesimuleerde online media?
De noodplannen van Total Belgium, van de provincie West-Vlaanderen en van de haven van
Zeebrugge werden meteen uitgetest.
Het scenario ging uit van een aanvaring tussen een passagiersschip ‘The Pride of York’ en een
vrachtschip.
Aanvankelijk liep de communicatie tussen de commandopost op het terrein én het
coördinatiecomité moeilijk. Dit verbeterde door het gebruik van het veiligheidsportaal ‘Organisatie
Snelle Redding’. Een evaluatievergadering van deze oefening ging door op 17 december.
Kennismakingsoefeningen bij McBride, Pemco en Unitank
Om aan de Europese verplichtingen inzake Seveso te voldoen werden in 2012 de Bijzondere Nood –
en Interventieplannen voor de hoge drempel Seveso bedrijven McBride, Pemco en Unitank
opgemaakt. Hiervoor werd een multidisciplinaire werkgroep opgericht, met vertegenwoordigers uit
de verschillende disciplines, de federale diensten van de gouverneur en het bedrijf.
Om alle leden van de werkgroep de kans te geven het bedrijf en zijn aanspreekpunten beter te leren
kennen en om aan de wettelijke oefenverplichting te voldoen, werden er kennismakingsoefeningen
in deze drie bedrijven georganiseerd. Dit bleek het ideale moment om een aantal gegevens door te
geven en de belangrijkste aanspreekpunten in tijden van een noodsituatie te leren kennen. Door
deze oefeningen verbeterde de samenwerking in de verschillende werkgroepen. Bedrijfsoefeningen
kunnen omwille van deze reden als een instrument beschouwd worden om tot een kwalitatief BNIP
te komen.
De drie kennismakingsoefeningen werden verspreid over het gehele jaar. De eerste
kennismakingsoefening ging door op 28 november op de bedrijfsterreinen van Unitank G&V
Tankstorage Belgium in Roeselare. De volgende oefening was gepland op 4 mei bij het bedrijf Pemco
in Brugge. De laatste kennismakingsoefening ging door bij McBride Households nv in Ieper op 27
november.
Reddingsoefeningen drenkelingen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gouverneur in samenwerking met de betrokken partners,
opnieuw twee reddingsoefeningen aan de Belgische kust.
In 2012 vonden de oefeningen plaats in Middelkerke (5 juli) en De Haan (3 augustus). Opzet is de
afspraken, zoals vooropgesteld in de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’, in de
praktijk uit te testen en in te oefenen. Men beoogt voornamelijk de alarmering van de

46

interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de
lucht die optreden bij een melding van een vermiste of een drenkeling aan de Belgische kust .
Tijdens deze oefeningen werden enkele drenkelingen uit zee gered door de strandreddingsdienst,
met de ondersteuning van onder andere de Seaking van de luchtmachtbasis Koksijde, van de MUGheli (indien beschikbaar op het moment van de oefening) en van de varende middelen (DAB Vloot,
Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de scheepvaartpolitie) die men hiervoor kan inzetten.
Waarnemer bij oefeningen
Interconnector
Op 17 december in de namiddag werd een table-top oefening georganiseerd door de
vertegenwoordigers van de Offshire Pipeline Interconnector. Deze pijplijn bevindt zich tussen Bakton
(UK) en Zeebrugge en doorloopt dus de Noordzee. Verschillende partners werden in deze oefening
betrokken, zowel langs Belgische als Engelse zijde. De verschillende betrokken diensten vaardigden
spelers en observatoren af. De observatoren kregen ook de mogelijkheid om verduidelijking te
vragen indien dit nodig bleek.
Het doel van de oefening was voornamelijk klaarheid te scheppen in de acties die moeten
ondernomen worden wanneer er zich een incident voordoet met de pijplijn, en dit voor alle partners.
De table-top oefening werd gevoed met verschillende insteken en vragen. Deze methode bood de
mogelijkheid tot discussie over de materie. Deze oefening leidde tot een aantal conclusies en
aanbevelingen om in een mogelijke noodsituatie met de Interconnector adequater te kunnen
handelen. Deze oefening bleek achteraf zeer waardevol omdat de verschillende partners de
mogelijkheid hadden elkaar te ontmoeten en bepaalde pijnpunten uit te klaren. Dit zorgde voor een
beter inzicht in de verantwoordelijkheden en de te volgen communicatielijnen bij een incident voor
de verschillende partners.

6.2.3

Actuele dossiers

Crisiscommunicatieplan – actualisering van het zogenaamde discipline 5-plan
De gouverneur ontving via de wetgeving inzake noodplanning, de opdracht om op provinciaal niveau
een crisiscommunicatieplan op te stellen. Dit plan regelt de informatie aan de bevolking en aan de
media voor, tijdens en na een noodsituatie.
In de noodplanning zijn er vijf disciplines: Brandweer, Medische Hulp, Politie, Civiele Bescherming en
Discipline 5: informatie aan de bevolking.
In juni 2012 werd het West-Vlaams plan inzake discipline 5 grondig herwerkt en praktisch aangevuld
met actiekaarten per functie:
• Discipline 5 moet tijdens een noodsituatie zeer veel taken vervullen.
• Er is een vertegenwoordiging van Discipline 5 vereist in het coördinatiecomité van de
gouverneur en tevens in de omgeving van de commandopost op het terrein.
• Een ploeg communicatiemensen in de backoffice verstuurt bij een noodsituatie
persberichten, staat de pers te woord en actualiseert de website en sociale media. Tevens
dient deze ploeg de media te monitoren om na te gaan of de informatie die naar buiten gaat
in overeenstemming is met hetgeen de overheid verstuurde.
Het feit dat de vraag naar informatie hoog is op momenten dat er quasi nog geen antwoorden voor
handen zijn, maakt van crisiscommunicatie een serieuze opdracht.
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Nieuwe Seveso-Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP’s)
Conform de Europese Seveso-wetgeving en richtlijnen dienden er in 2012 drie nieuwe BNIP’S
opgemaakt worden voor hoogdrempelige Seveso-bedrijven op het West-Vlaamse grondgebied.
Het betrof een BNIP voor de bedrijven Pemco nv, UnitanK G&V en McBride. Deze nieuwe BNIP’s zijn
conform ‘de Ministeriele omzendbrief NPU-5 aangaande het Bijzonder Nood- en Interventieplan van
de provinciegouverneur betreffende de beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken’ opgemaakt.
Voor elk BNIP werd een multidisciplinaire werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle
disciplines, het bedrijf en de Federale Dienst Openbare Hulpverlening. De drie plannen konden , na
bespreking in de provinciale veiligheidscel, tijdig naar de minister van Binnenlandse Zaken worden
opgestuurd ter goedkeuring.
Seveso- en Nucleair Fonds
Zoals ieder jaar diende ook in 2012 het Seveso- en Nucleair fonds verdeeld te worden. Omwille van
de besparingen was het te verdelen krediet echter veel beperkter dan de voorgaande jaren.
Verschillende vergaderingen werden georganiseerd met de betrokken brandweerdiensten. Deze
vergaderingen leidden uiteindelijk tot de oprichting van het IGS project. In juni werd het fonds, met
akkoord van de verschillende betrokken diensten, officieel verdeeld.
Project Interventie Gevaarlijke Stoffen
Uit de vergaderingen over de verdeling van het Seveso- en Nucleair fonds bleek dat er voor de
aankoop van materiaal vaak fragmentarische voorstellen werden gedaan:
• Er ontbrak in het verleden samenhang tussen de verschillende aankopen.
• Verder was er geen uniformiteit tussen de verschillende brandweerzones over de procedure
voor interventies bij incidenten met gevaarlijke stoffen
Daarom werd beslist om een werkgroep samen te stellen om een visie te ontwikkelen over de
aanpak, de structuur en de organisatie van IGS in de provincie West-Vlaanderen. De Federale Dienst
Openbare Hulpverlening ondersteunt dit project en is aanwezig op de vergaderingen.
Terugkomdag
Elk jaar worden de gemeentelijke noodplanningsambtenaren uitgenodigd naar de terugkomdag.
Bedoeling is om op die dag nieuwe ontwikkelingen inzake nood- en interventieplanning mee te
geven en goede praktijken met elkaar uit te wisselen. Dit wordt zoveel mogelijk praktijkgericht
ingevuld. Volgende workshops kwamen op de terugkomdag aan bod:
• Workshop 1: ingave in het digitaal veiligheidsplatform Organisatie Snelle Redding-praktische
richtlijnen
• Workshop 2: opmaak van een BNIP voor laagdrempelig Sevesobedrijf
• Workshop 3: Preventieve maatregelen tegen overstromingen
• Workshop 4: Preventiekoffer voor fuiven
• Workshop 5: Business Continuity Plan bij grootschalige elektriciteitspannes
• Workshop 6: een gemeentelijke zandbakoefening
Bijzonder Nood- en Interventieplan gevangenissen
Noodsituaties komen in gevangenissen toch wel regelmatig voor. De grootste rampen waren tot nu
toe allemaal in het buitenland. Hier wordt men meer geconfronteerd met ontsnappingen en
opstanden. Deze gaan meer en meer gepaard met – erge – vormen van geweld. Daarom werd beslist
om voor de West-Vlaamse gevangenissen een BNIP op te maken.
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De bedoeling is om ook bij een ernstig incident in een gevangenis te kunnen terugvallen op een
snelle en gecoördineerde inzet van de verschillende disciplines van de hulpverlening.
De drie betrokken West-Vlaamse penitentiaire instellingen, Brugge, Ruiselede en Ieper, zijn evenwel
zeer verschillend uitgebouwd. Hierdoor is de opmaak van één gezamenlijk BNIP onmogelijk. Daarom
wordt er voor elke instelling afzonderlijk een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt. Dat plan
is telkens aangepast aan de lokale situatie van de instelling.
In 2012 werd gestart met de opmaak van het BNIP voor het Penitentiair Complex Brugge (PCB), een
verzamelnaam voor maar liefst 4 afzonderlijke instellingen met telkens een eigen directie.
Dit gigantisch complex biedt onderdak aan meer dan 800 gevangenen. Omdat deze strafinrichting
volledig op het grondgebied van de stad Brugge ligt, volstaat in principe een gemeentelijk BNIP.
Vanwege de zeer grote omvang van dit complex, met de aanwezigheid van veel zware criminelen
(met zelfs een speciale afdeling Hoge Veiligheid) werd echter beslist om ook een provinciaal plan op
te maken. Bij een grootschalige noodsituatie in het PCB, is er ongetwijfeld een grote inzet van
middelen en personeel nodig. Dan zal het gemeentelijk niveau vrij snel naar provinciaal en
uiteindelijk zelfs federaal opgeschaald worden .
De opmaak van dit document gebeurde door een multidisciplinaire werkgroep met daarin
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, de federale diensten van de gouverneur en het
PCB. Ook de stad Brugge was via de inbreng van haar noodplanningsambtenaar nauw betrokken bij
de opmaak van dit document.
Dit BNIP kon nog niet afgewerkt worden omdat er - ondanks herhaald aandringen – geen
antwoorden komen van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen op een aantal pertinente
vragen van de werkgroep.
Elektriciteitspanne
De problematiek van de elekticiteitsbevoorrading is bijzonder actueel geworden. Dit door een aantal
recente maatschappelijke en technologische evoluties
zoals de liberalisering van de
elektriciteitsmarkt, de opkomst van de hernieuwbare energiebronnen, het veranderende
energiebeleid en de problemen in de productiecentrales van de kerncentrales.
De voorbije winter 2012 – 2013 gaf aan dat de confrontatie met een schaarste aan elektriciteit niet
onmogelijk is. In het slechtste geval is er minstens een gecontroleerde en selectieve afschakeling van
de elektriciteit.
In onze provincie stonden diverse gemeenten op deze zogenaamde afschakellijst. De kritieke
periode met een verhoogd risico op elektriciteitschaarste liep van week 40 in 2012 tot en met week
10 in 2013.
Bij een activatie van het afschakelplan is het de taak van de provinciegouverneur om de provinciale
fase van het crisisbeheer op te starten. Enkel zo kan de gouverneur een overzicht behouden over de
situatie in de volledige provincie. Tevens wordt de interactie met de distributienetbeheerders
gekanaliseerd. Binnen de provincie worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Er
is permanente informatie-uitwisseling mogelijk met zowel het lokale als het nationale niveau.
Aansluitend bij deze tijdelijke problematiek gaan mijn diensten over tot de opmaak van een
actieplan voor de aanpak van al dan niet grootschalige en langdurige stroomonderbrekingen, een
black-out, …
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BNIP Cruiseschepen
Veiligheidsportaal ‘Organisatie Snelle Redding’
Eind 2011 beslisten de federale diensten van de gouverneur om in te stappen in de Organisatie
Snelle Redding, afgekort OSR. Dit is een digitaal veiligheidsportaal dat ontwikkeld werd door CIPAL.
Op dit veiligheidsportaal werd vroeger reeds ingestapt door de federale diensten van de gouverneur
van Antwerpen (piloot), Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijke gewest en
het Crisiscentrum van de Regering traden ondertussen ook toe tot deze door Cipal ontwikkelde
applicatie.
Het veiligheidsportaal OSR bestaat uit drie grote luiken:
1. een databank met gegevens die nuttig zijn in kader van noodsituaties,
2. een logboekmogelijkheid om te gebruiken tijdens noodsituaties en
3. een mogelijkheid om een kaart aan te maken tijdens een noodsituatie. Zo kan, tussen de
(operationele) commandopost op het terrein (CP-OPS) en het beleidsmatige
coördinatiecomité (CC), een visualisatie van de ramp en de ligging van de voornaamste
organisatiestructuren (Vooruitgeschoven Medische Post (VMP), CP-OPS, way in en out,
wegversperringen…) worden gemaakt. Op die kaart kunnen ook de kwetsbare instanties
(ziekenhuizen, scholen, crèches, woon- en zorgcentra…) die in de afgebakende perimeters
liggen, worden aangeduid. Als die vooraf (correct) ingegeven zijn, verschijnen die gegevens
automatisch op de kaart.
Vanuit de diensten van de gouverneur werd vanaf het voorjaar 2012 voor de West-Vlaamse
gemeentebesturen,
politiediensten,
brandweerdiensten,
civiele
bescherming,
het
provinciecommando en de diensten van de federale gezondheidsinspecteur informatiesessies
georganiseerd voor hun instap op OSR. Het systeem werkt immers pas volledig voluit als zoveel
mogelijk partners met een rol binnen de noodplanning dit portaal ‘voeden’. Het is daarbij tevens de
bedoeling dat de data zoveel mogelijk aan de bron worden ingegeven. Dit biedt de meeste garantie
op een correct en actueel gegevensbeheer.
In West-Vlaanderen zijn ondertussen 31 van de 64 gemeenten, 8 politiezones en 2
brandweerkorpsen ingestapt op OSR. Verder gaat de federale politie, de civiele bescherming en het
provinciecommando ook akkoord om via dit portaal gegevens in te geven.
Door de diensten van de gouverneur worden de stuurgroep OSR met de 6 provincies bijgewoond en
opgevolgd, evenals de beleidsgroep. Zelf organiseren de diensten van de gouverneur op geregelde
basis bijeenkomsten met de OSR-stuurgroep West-Vlaanderen waarin vertegenwoordigers zitten van
de gebruikers.
ANIP Noordzee
België is verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 m². Het is
één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Er wordt ook zand en grind gewonnen,
gevist en gebaggerd. Er zijn militaire oefengebieden, windmolenparken, vogelrichtlijngebieden en
andere beschermde zones.
Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) voor de Noordzee beschrijft hoe een noodsituatie
wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (rescue, scheepvaartpolitie,
medische diensten, milieubestrijding…) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van
de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (beleidscoördinatie) als het operationeel
(commandopost operaties op het rampterrein) optreden.
In 2012 kwam de werkgroep 7 keer bij elkaar om een Algemeen Nood- en Interventieplan voor de
Noordzee op te stellen.
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6.2.4

Incidenten in 2012

Flaminia zie website: www.kustwacht.be
Baltic Ace zie website: www.kustwacht.be
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Deel 3

3

Bijzondere opdrachten en
bevoegdheden

HOOFDSTUK
1
–
PROVINCIAAL
VEILIGHEIDSDIENSTEN (POV)

OPLEIDINGSCENTRUM

VOOR

1.1 VZW WEST-VLAAMS FACILITAIR INSTITUUT VOOR DE VEILIGHEIDSDIENSTEN (WFIV VZW)
http://www.campuspov.be/wfiv/
In 2012, het eerste werkingsjaar van de nieuwe voorzitter (gouverneur) en de algemeen-directeur,
werden op diverse vlakken uitwerking gegeven aan de uitbouw van het Provinciaal
Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (afgekort POV).
Herschatting kazernesite, addendum op de gebruiksovereenkomst en aankoop van
uitbreidingsgronden door het Provinciebestuur West-Vlaanderen geven een extra ondersteuning
aan het POV.
Er werden gesprekken gevoerd met Defensie omtrent de eigendomsoverdracht van de kazernesite.
Hierin werd duidelijk dat een kosteloze overdracht van de site niet meer tot de mogelijkheden
behoort. In afwachting van een noodzakelijke herschatting van de kazernesite en de aankoop door
het provinciebestuur West-Vlaanderen loopt de huidige gebruiksovereenkomst verder.
De provincie heeft eind 2012 bovendien beslist dat het WFIV geen gebruiksvergoeding hoeft te
betalen op voorwaarde dat er op de site voldoende renovatie-investeringen worden gerealiseerd. Dit
biedt het WFIV de mogelijkheid om een eerste fase van de noodzakelijke opwaardering en
onderhoud van de infrastructuur te realiseren.
Ook heeft de provincie positief beslist omtrent de opstart van de procedure tot minnelijke
onteigening van de uitbreidingsgronden voor het POV, die binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan
“afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge” (deelgebied ‘Militair domein Zedelgem’) werden
weerhouden als gebied bestemd voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Naast de
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jaarlijkse projecttoelage aan de WPS en WOBRA betekenen deze provinciale inspanningen een
belangrijke ondersteuning van de activiteiten op het POV.
Planmatige uitwerking van het POV geeft onderbouwing aan het infrastructuurproject
In 2012 werd het volwaardig ruimtelijk-functioneel masterplan van het POV uitgewerkt. Dit plan
geeft de lange termijn visie weer voor de infrastructurele allocatie van de diverse
opleidingsactiviteiten van het POV. Dit masterplan vormt de basis van het rollend
investeringsprogramma (2013-2015) dat eind 2012 door de bestuursorganen van het WFIV werd
goedgekeurd. Terzelfdertijd werd goedkeuring gegeven aan de opstart van de ‘algemene
offerteaanvraag met bekendmaking’ voor de architecturale ondersteuning bij de uitwerking van de
diverse deelprojecten.
Binnen dit masterplan worden vervolgens diverse deelprojecten uitgewerkt (vuurhal, renovatie
onthaalgebouw, huis van de preventie, huis van de simulatie …). In dit verband werd in 2012 een
belangrijke beslissing genomen om het project “vuurhal-containerplaat” van de brandweerschool te
realiseren in de aanpalende uitbreidingszone. Dit past binnen de visie om binnen het POV-domein
een doordachte zonering voorop te stellen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds
de activiteiten die niet veel ruimte vragen of eerder klassikaal kunnen worden georganiseerd en
anderzijds de activiteiten die grote ruimte vragen of belastend/storend zouden kunnen zijn voor de
andere activiteiten.
Dit masterplan voorziet ook de mogelijkheden om op een innovatieve manier de landschappelijke
inpassing en de duurzame ontwikkeling van het POV te realiseren. Een samenwerking met de VLM en
Howest (toegepaste architectuur) wordt hiervoor uitgewerkt. Ook wordt actief gezocht naar andere
partners die sectoroverschrijdend (natuur, sport, …) kunnen bijdragen tot de versnelde realisatie van
het masterplan. De unieke locatie (nabij Vloethemveld) is hierbij een grote troef.
De stand van zaken van
http://campuspov.wordpress.com/ .

het

masterplan

POV

kan

worden

gevolgd
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Verhoogd gebruik van de infrastructuur noodzaakt tot verdere stapsgewijze renovatie
In 2012 nam het gebruik van de opleidingsinfrastructuur fors toe waardoor een aanvang werd
genomen van de verdere stapsgewijze renovatie van gebouwen in functie van de specifieke
behoeften voor de voortgezette vorming van de politieschool, ambulanciersopleiding, POV-onthaal,…
Ook werd de opdracht gegeven aan aannemers om instandhoudingswerken (verwarming, daken, …)
uit te voeren.
Een uitgewerkte visie op de organisatie werkt in de richting van een personele samenwerking
tussen de POV-partners
Teneinde de personele samenwerking tussen de POV-partners (WFIV, WPS en WOBRA) te realiseren
werd door de betrokken bestuursorganen het organigram van de personele samenwerking
goedgekeurd. Stapsgewijs zal het WFIV de algemene diensten centraliseren, naast het beheren en
realiseren van de benodigde infrastructuur. Hierdoor kunnen de opleidingscentra WPS en WOBRA
zich volwaardig focussen op hun opleidingstaak.
Om het gezamenlijk POV-project een grotere visibiliteit te geven werd een gemeenschappelijke
huisstijl uitgewerkt, voortbouwend op de recent uitgewerkte huisstijl van WOBRA vzw. Ook een
gemeenschappelijk POV-logo, -website (www.campuspov.be) en –emailextensie (*@campuspov.be)
werd uitgewerkt.
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Binnen de uitwerking van de gemeenschappelijke algemene diensten werden ook positieve
beslissingen genomen ten aanzien van de oprichting van een gemeenschappelijke interne
preventiedienst (aanvraag werd ingediend) en de aanstelling van een gemeenschappelijke
boekhoudkundige (voor de drie vzw’s). Tevens werd een fulltime administratief medewerker
aangeworven die voornamelijk zal functioneren binnen de opleidingsadministratie van WOBRA.

1.2 VZW WEST-VLAAMS OPLEIDINGSCENTRUM
AMBULANCEDIENSTEN (WOBRA)

VOOR

BRANDWEER-,

REDDINGS-

EN

Zie website: www.wobra.be

1.3 WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL (WPS)
Zie website: www.wvl-politieschool.be

HOOFDSTUK 2 – STRUCTUUR KUSTWACHT
Zie website: www.kustwacht.be

HOOFDSTUK 3
VLAANDEREN

–

DE

PROVINCIALE

VISSERIJCOMMISSIE

VAN

WEST-

De Provinciale Visserijcommissie bestaat sinds 1955 en heeft als taak voorstellen te doen om de
gelden afkomstig van de visverloven gericht te besteden. Met deze middelen worden projecten
gerealiseerd om het recreatieve vissen te verbeteren en de visstand op een duurzame manier te
beheren. De Provinciale Visserijcommissie is ook het infoloket voor de openbare visserij.
Buiten de jaarlijkse visuitzettingen en het verwerven van het visrecht in poldergebieden, worden
onder begeleiding van ANB werken uitgevoerd ter bevordering van het visbestand en de inpassing
van de hengelaar langs de waterkant. De Provinciale Visserijcommissie beschikt over een bescheiden
begroting voor de realisatie van eerder kleinschalige, individuele projecten. Daarnaast werkt de
commissie samen met andere instanties, zoals bijvoorbeeld de waterbeheerders, het Agentschap
voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en kan de commissie hierbij beroep doen op het
Visserijfonds om grotere projecten te realiseren.
De commissie hield in 2012 twee algemene vergaderingen. In dit forum worden visserijprojecten
opgevolgd en voorstellen besproken ter bevordering van de visserij. De aalscholverproblematiek
kwam er onder andere aan bod. In 2012 werd één technische commissievergadering belegd. Deze
vergadering stond in het teken van de aanpassing van de onderhoudscontracten van hengelstoepen
en het project rond onderwaterkooien tegen aalscholverpredatie.
Volgende initiatieven en realisaties kwamen tot stand met budgetten van de Provinciale
Visserijcommissie West-Vlaanderen en/of de wetenschappelijke en/of administratieve
ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos:
• Glasaalmonitoring te Nieuwpoort;
• Opmaak van het herbepotingsplan 2013 en de uitvoering van het herbepotingsplan 2012.
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•
•
•
•
•
•
•

Schaderamingsrapporten vissterftes Kanaal Ieper-Ijzer , en de Boven-Schelde (grens Wallonië tot
Gent);
Twee zwerfvuilacties uitgevoerd door de regiowerking (Westhoek, Brugge);
Organisatie studiereis in het kader van vismigratieprojecten in het Blankaartbekken;
Onderhoud van hengelfaciliteiten in de IJzervallei en de regio van de Middenkust en Brugge;
Vissteigers op Kanaal Gent-Oostende (Moerbrugge);
Herstel steigers Waggelwater; Visstandonderzoeken op het kanaal Roeselare – Leie, paaiplaats
Ingelmunster, paaiplaatsen Ijzerbekken, Assebroekse meersen
Ruiming paaiplaats Waesbrug (Veurne)

Tot slot de realisaties die uitgevoerd werden met budgetten van derden op advies van de Provinciale
Visserijcommissie en met de nodige wetenschappelijke ondersteuning van ANB W-Vl:
• Aanleg paaiplaats Poeldries (kanaal Bossuyt-Kortrijk) + infobord.
• Eindrealisatie ‘De Wit’ vispassage Blankaartbekken
• Eerste deel van de sanering vismigratieknelpunten op Kasteelbeek.

HOOFDSTUK 4 – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
Zie website: www.vliz.be

HOOFDSTUK 5 – VERGADERING KUSTBURGEMEESTERS
De gouverneur organiseert op periodieke basis overleg met de kustburgemeesters om specifieke
problemen van hun gemeenten te bespreken.
Op dit forum worden knelpunten en acties besproken die vooral kaderen rond veiligheid met impact
op het toerisme, en waar afstemming tussen alle kustburgemeesters gewenst is.
Volgende thema’s kwamen op het overleg van 23 januari 2012 aan bod:
• Werking en uitbreiding van de reddingsdiensten
• Kitesurfen
• Vernieuwde structuren voor de kusttram
• Afschaffing klasseverhoging voor gemeentelijke mandatarissen

HOOFDSTUK 6 – PROTOCOLLAIRE OPDRACHTEN
6.1 OFFICIËLE BEZOEKEN
6.1.1

Koninklijke Familie

In 2012 ontmoette de gouverneur verschillende keren de leden van de Koninklijke Familie.
Gala-avond Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België in het Provinciaal Hof
De gala-avond van het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België vond plaats in het Provinciaal
Hof in Brugge in aanwezigheid van Prinses Lea en Z.K.H. de Graaf van Parijs.
De opbrengst ging o.a. naar de Werkgroep Vorming en Aktie, een vzw die vooral actief is in de streek
van Ieper, Diksmuide en Veurne.
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De werkgroep zet zich in voor de integratie en inclusie van personen met een beperking. (11.2.2012)

Bezoek van de Koningin aan Palliatief Dagcentrum Heidehuis in Sint-Michiels Brugge
Het bezoek aan het Palliatief Dagcentrum Heidehuis kaderde in de viering van 25 jaar Palliatieve Zorg
aan Huis, 15 jaar Palliatieve Zorgeenheid en 10 jaar Heidehuis. Na een algemene toelichting over de
werking van de organisatie volgde een ontmoeting met vrijwilligers, verpleegkundigen en patiënten.
(10.5.2012)
Heilig Bloedprocessie in aanwezigheid van Prinses Astrid en Prins Lorenz
Prinses Astrid en Prins Lorenz bezochten de tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’ naar aanleiding van
het 100-jarig bestaan van de groendienst van Brugge.
Aansluitend woonden de Prinsen de H. Bloedprocessie bij. Deze processie staat sedert 2009 op de
lijst van het immateriële werelderfgoed van de Unesco. (17.5.2012)
Bezoek van de Koningin aan het Concertgebouw in Brugge
De Koningin bracht een bezoek aan het Concertgebouw In Brugge, dat zijn tiende verjaardag vierde.
De Koningin maakte er kennis met de werking achter de schermen. Ook de permanente verzameling
hedendaagse kunst en de “Sound Factory”, de interactieve ruimte voor geluidkunst werden
aangedaan. (7.6.2012)
Opening bloemenweekend “BLOOM” in Oostende
De Koning en de Koningin woonden de opening van het bloemenweekend “BLOOM” in Oostende bij.
Dit uniek evenement was een organisatie van de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB).
Na een voorstelling van BLOOM door de voorzitter van KUFB Annemie Duchateau en coördinator
Dries Vandewoude volgde een rondgang. (6/7/2012)
20e verjaardag Stichting Koningin Paola
Voor de 20e verjaardag van de Stichting Koningin Paola vond er een tuinwandeling in het Koninklijk
Domein in Laken plaats. De Stichting streeft naar de bevordering van de integratie en de vorming van
jongeren. Al wie zich inzet voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting werd uitgenodigd.
(2.9.2012)
Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting
De gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting vond plaats in
Kortrijk Xpo. Prins Filip en Prinses Mathilde waren hierop aanwezig. (20.9.2012)
Bezoek Prins Filip aan A&S Energie in Oostrozebeke
Prins Filip kreeg een rondleiding in het bedrijf A & S Energie in Oostrozebeke. Dit bedrijf verwerkt
niet-recycleerbaar houtafval tot groene stroom. Het is een samenwerking tussen het
groenestroombedrijf Aspiravi NV en bouw- en spaanplaatspecialist Spano NV. De werkvergadering
handelde over de ontwikkeling van de groene stroommarkt en zijn integratie in de globale
energiemarkt. (26.9.2012)
Concert in het Koninklijk Paleis
Samen met zijn echtgenote woonde Carl Decaluwé het herfstconcert bij in het Koninklijk Paleis in
Brussel. Het concert werd ingericht met medewerking van het Festival van Vlaanderen en het
“Festival de Wallonie”. (24.10.2012)
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Herdenking 94e verjaardag van de wapenstilstand
De gouverneur verwelkomde Prins Filip op 11 november in Ieper op de herdenking van de 94e
verjaardag van de wapenstilstand. Na een speciale Last Post-plechtigheid bij de Menenpoort volgde
een academische zitting in het stadhuis. De gouverneur had de gelegenheid de ambassadeurs van de
Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland te ontmoeten.
(11.11.2012)
6.1.2

Ambassadeurs

Daarnaast ontvangt de gouverneur frequent ambassadeurs gevestigd in Brussel. Op netwerkevents
krijgen West-Vlaamse bedrijven de kans om de opportuniteiten van zaken doen in het buitenland te
bespreken en af te toetsen met importeurs, exporteurs en investeerders. Tegelijk kunnen ze
persoonlijk contact opbouwen met de ambassade. De ambassadeurs maken ook kennis met wat
West-Vlaanderen op cultureel vlak te bieden heeft.
In 2012 waren er de volgende ontmoetingen:
Herbegrafenis Nieuw-Zeelandse soldaat uit WOI in Mesen.
Op de herbegrafenis van een Nieuw-Zeelandse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog in Mesen waren
o.a. ook de Nieuw-Zeelandse minister van Defensie Dr. Jonathan Coleman en de Nieuw-Zeelandse
Ambassadeur van de Europese Unie en België. Z.E. de heer Vangelis Vitalis aanwezig. De gouverneur
bezocht aansluitend het Peace Village en woonde een vergadering in het stadhuis van Mesen bij voor
de bespreking van de dossiers Mesen 2014-2018 en de herinrichting van de dorpskern. (3.2.2012)
Ontmoeting met de Ambassadeur van Groot-Brittannië
De gouverneur ontmoette Z.E. dhr. Jonathan Brenton, Ambassadeur van Groot-Brittannië, naar
aanleiding van zijn bezoek aan West-Vlaanderen samen met Dr. Andrew Murrison MP, Brits
Parlementair. Dit bezoek kaderde in de voorbereiding van de herdenkingsplechtigheden 100 jaar
WOI in 2014-2018. Dr. Murrison is door de Eerste Minister van Groot-Brittannië als coördinator voor
deze herdenkingsplechtigheden aangesteld. (6.3.2012)
Ontvangst H.E. Mevr. Michèle Boccoz, Ambassadeur van Frankrijk
Op het kennismakingsbezoek met de ambassadeur van Frankrijk was samenwerking tussen de
provincie West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk één van de gespreksthema’s, evenals de problematiek
van de ramkraken in Zuid West-Vlaanderen. Ook de rol van de gouverneur als Vlaams coördinator
voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk kwam aan bod. (25.4.2012)
Herdenkingsplechtigheid heropening Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede
Met steun van de Vlaamse Regering, de gemeente Hooglede en de diensten van Erfgoed Vlaanderen
heeft de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge de Duitse Militaire begraafplaats van Hooglede
volledig kunnen renoveren. Z.E. dr. Eckart Cuntz, Ambassadeur van Duitsland, Viceminister-president
Geert Bourgeois en gouverneur Carl Decaluwé woonden de plechtigheid bij.
Naast Langemark, Vladslo en Menen is de begraafplaats in Hooglede één van de vier centrale Duitse
begraafplaatsen van WOI in West-Vlaanderen. Deze zijn alle vier als Vlaams cultureel erfgoed erkend.
(5.5.2012)
Bezoek van de Ambassadeur van Letland
H.E. mevrouw Lelde Lïce-Lïcïte, Ambassadeur van Letland, werd door de gouverneur ontvangen voor
een kennismakingsbezoek in zijn ambtswoning. Diverse thema’s werden aangekaart: toerisme,
cultuur, bestuurlijke samenwerking… (10.5.2012)
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Diamanten ambtsjubileum Britse Koningin
De Britse Koningin H.M. Koningin Elisabeth II vierde in 2012 haar diamanten jubileum. Ze is geboren
in 1926 als dochter van Koning George VI en Koningin Elisabeth (the Queen Mom). Naar aanleiding
van deze verjaardag bezocht de gouverneur op uitnodiging van de Britse Ambassade de HMS
Edinburgh in Antwerpen. (31.5.2012)
Kennismakingslunch Noord-Frankrijk
De gouverneur nodigde de Ambassadeur van Frankrijk Michèle Boccoz , consul-generaal Leo
Peeters, Préfet de la Région Nord-Pas- de-Calais Dominique Bur, Préfet délégué pour la défense et la
sécurité Christian Chocquet en secretaris-generaal voor regionale aangelegenheden Laurent Hottiaux
uit op een kennismakingslunch. Zowel de politionele als de civiele veiligheid en
de
waterproblematiek kwamen aan bod. (4.6.2012)
Ontvangst ambassadeur van Rwanda
Z.E. de heer Robert Masozera, Ambassadeur van Rwanda en mevrouw Micheline Van Doren, consulgeneraal van Rwanda gingen langs bij de gouverneur. Sinds 1971 ondersteunt de provincie
kleinschalige projecten in het Zuiden. Het betreft projecten die een duidelijke band hebben met
West-Vlaanderen. (18.9.2012)
Ontmoeting met de Ambassadeur van Vietnam
Op initiatief van VOKA werd met Z.E. de heer Pham Sanh Chau, Ambassadeur van Vietnam een
business lunch georganiseerd. De gouverneur hield er een toespraak en modereerde het
rondetafelgesprek. De Ambassadeur lichtte de zakenopportuniteiten in Vietnam toe ter
voorbereiding van de VOKA-missie in november. De ondernemingen maakten er kennis met de
economische situatie in Vietnam. (24.9.2012)
Werkbezoek Ambassadeur van Nederland
Z.E. de heer Henne Schuwer, Ambassadeur van Nederland, bracht een bezoek aan de provincie WestVlaanderen. Na een bedrijfsbezoek aan VDL Bus Roeselare volgde een werklunch over de
samenwerking van West-Vlaanderen met Nederland o.a. op economisch vlak. Tenslotte volgde een
bezoek aan het Groeningemuseum en het Hospitaalmusuem in Brugge. (10.10.2012)
Inhuldiging Gryson in Wervik
De Gryson-fabriek in Wervik werd officieel ingehuldigd. De firma werd overgenomen door het
Japanse bedrijf Tobacco. De productie van het merk Winston werd op gang gebracht, het tweede
best verkochte tabaksmerk ter wereld. De inhuldiging vond plaats in het bijzijn van Z.E. de heer
Mitsuo Sakaba, Ambassadeur van Japan. (6.11.2012)
Afscheid van de Ambassadeur van Australië
Eind november 2012 verliet Z.E. dr. Brendan Nelson zijn functie als Ambassadeur van Australië in
België. Voor deze gelegenheid werd een speciale ontvangst en Last Post in Ieper georganiseerd.
(26.11.2012)
Ontvangst Ambassadeur van de Verenigde Staten
Naar aanleiding van de afronding van zijn bezoek aan de West-Vlaamse gemeenten werd Z.E. de heer
Howard Gutman, Ambassadeur van de Verenigde Staten, ontvangen in de Residentie van de
gouverneur. Aansluitend vergezelde de gouverneur de Ambassadeur naar Historium waar hij kon
ervaren hoe Brugge er in de 15e eeuw uitzag. Tenslotte werd de winterhappening “Magical Winter
moments with flowers and art” in Oud Sint-Jan aangedaan. (28.11.2012)
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6.2 BUITENLANDSE BETREKKINGEN
6.2.1

China

Lezing “China, groei zonder grenzen”
De provincie organiseerde een lezing over “China, groei zonder grenzen” in de KHBO Brugge.
Gastspreker was Jonathan Holslag, onderzoeksdirecteur Brussels Institute of Contemporary China
Studies Vrije Universiteit Brussel.
Meer dan ooit wordt de Chinese economie beschouwd als een internationale groeimotor. De impact
van China op economisch vlak wordt steeds groter.
Met de lezing werd een blik achter de schermen van het Chinese succesverhaal geworpen.
(16.2.2012)
Opening Confucius Instituut in Brugge
In aanwezigheid van H.E. mevrouw Liu Yandong, staatsadviseur van China en Z.E. de heer Liao
Liqiang, Ambassadeur van China, werd het Confucius Instituut geopend. Het instituut is opgericht als
samenwerkingsverband tussen de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de Zhejiang Gongshang
universiteit in Hangzhou. Het instituut beoogt de promotie van de Chinese taal en biedt een
uitgebreid cursusaanbod aangevuld met culturele activiteiten. Na de officiële plechtigheid in het
Provinciaal Hof woonde de gouverneur ook nog het evenement in de Stadshallen van Brugge bij. De
gouverneur is lid van de raad van bestuur van het Instituut. (19.4.2012)
Stuurgroep China
Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam ook de stuurgroep China bijeen. Hierop werden
diverse punten besproken: onderwijs, economie, landbouw . Ook de werking van het Confucius
Instituut kwam er uitvoerig aan bod. (30.5.2012)
Uitreiking van ereburgerschap aan eregouverneur Paul Breyne
Eregouverneur Paul Breyne zette zich jarenlang in voor de bilaterale samenwerking tussen de
provincies Zhejiang en West-Vlaanderen. Als blijk van grote waardering en erkenning kreeg hij
hiervoor het ereburgerschap van de provincie Zhejiang toegekend. De heer Li Qiang, senior advisor
van de provincie Zhejiang, reikte hem het ereburgerschap uit. De ambassadeur van China, Z.E. de
heer Liao Liqiang, vervoegde de delegatie en de gouverneur had een gesprek met hem over een
aantal nieuwe vormen van samenwerking. (18.9.2012)
Bezoek Chinese delegatie uit Yuyao
De gouverneur verwelkomde een Chinese delegatie uit Yuyao, gelegen in de Provincie Zhejiang. De
delegatie bracht een bezoek aan West-Vlaanderen om de automotive industrie beter te leren
kennen. Namens de deputatie overhandigde de gouverneur een relatiegeschenk aan de viceburgemeester van Yuyao. (12/10/2012)

6.2.2

Opdrachten Frankrijk

Sedert 1 april 2012 is Carl Decaluwé Vlaams Coördinator voor Noord-Frankrijk. Volgende
vergaderingen vonden plaats:
• 25 april 2012: ontvangst van Frans ambassadeur Michèle Boccoz (Brugge)
• 7 mei 2012: ontmoeting met enkele technici van de Werkgroep Water van de EGTS WestVlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale (Brugge)
• 15 mei 2012: ontvangst bij de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Frankrijk Nic
Vandermarliere (Parijs)
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22 mei 2012: ontmoeting met algemeen directeur Stef Vande Meulebroucke en vicevoorzitter
Stefaan De Clerck van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)
23 mei 2012: ontvangst van Marjory Desmedt van de Vlaamse Milieumaatschappij i.v.m. het
Europees samenwerkingsproject AEROPA (Brugge)
30 mei 2012: ontvangst van sous-préfet de dunkerque Jérôme Gutton (Brugge)
4 juni 2012 : ontvangst van onder meer Préfet Dominique Bur, Frans ambassadeur Michèle
Boccoz, consul-generaal Leo Peeters, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales Laurent
Hottiaux (Brugge)
20 juni 2012 : interview door Extra Muros in het kader van de evaluatie van de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)
20 juni 2012: Voorzitten werkgroep “Dienstverlening aan de bevolking” van de Eurometropool
(Kortrijk)
22 juni 2012: deelname aan Bureau Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Rijsel)
4 juli 2012: overleg met kabinet minister-president Kris Peeters (Brussel)
12 juli 2012: ontvangst Christian Vermersch van het FIT en Stefaan Matton van de POM (Brugge)
30 juli 2012: overleg met kabinet minister van Welzijn Jo Vandeurzen (Brussel)
8 oktober 2012: voorzitten van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/FlandreDunkerque-Côte d’Opale (Brugge)
9 oktober 2012: verwelkoming samen met de provinciegriffier van de algemeen directeurs van
de 14 partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in Provinciehuis Boeverbos (Brugge)
3 november 2012: voorzitten werkgroep “Dienstverlening aan de bevolking” van de
Eurometropool (Kortrijk)
26 november: overleg met onder secretaris-generaal Koen Verlaect van Departement
Internationaal Vlaanderen (Brussel)
29 november 2012: toespraak op het slotseminarie van het Europees samenwerkingsproject
AEROPA (Menen)
30 november 2012: deelname aan Regionaal Overleg Metropool (Kortrijk)
30 november 2012: deelname aan Bureau Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Rijsel)
21 december 2012: deelname aan Algemene Vergadering Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
(Rijsel)

6.2.3

Opdrachten Nederland

De Scheldemondraad kwam op 20 januari bijeen in Brugge en op 16 november in Gent. De vakgroep
veiligheid ging op 5 maart door in Terneuzen.
Conferentie ‘EU[regio] 2020’
In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Europese budgetperiode 2014-2020 richtte Euregio
Scheldemond een conferentie in waarop Carl Decaluwé een slottoespraak hield. Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland participeren gezamenlijk in vijf Interreg-programma’s: VlaanderenNederland, Twee Zeeën, Noordzee, Noordwest-Europa en Interreg C. De bedoeling is samen met
andere partners in die programma’s slimme keuzes te maken en bij te dragen aan sterke
grensoverschrijdende projecten in andere fondsen. Op de stakeholdersconferentie kon iedereen zijn
input en mening geven.(15.6.2012)
Bezoek van Minister-President Kris Peeters en de Nederlandse Vicepremier Maxime Verhagen
Minister-president Kris Peeters en de Nederlandse Vicepremier Maxime Verhagen brachten een
werkbezoek in het kader van de biogebaseerde economie in Euregio Scheldemond, een
samenwerkingsverband van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. In een Ronde Tafel
bijeenkomst werd gesproken met de CEO’s van toonaangevende bedrijven, actief rond groene
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grondstoffen en de bevoegde gedeputeerden van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Zeeland. De minister-president Kris Peeters en de Nederlandse vicepremier Maxime Verhagen
openden de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent en het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.
Onderweg van Gent naar Terneuzen werden twee paradepaardjes van de Vlaams-Nederlandse
biogebaseerde economie gepresenteerd: Ghent Bio-Energy Valley en het cluster aan het
Rodenhuizedok en Biopark Terneuzen. (11.6.2012)
6.2.4

Polen

Bezoek van de President van Polen
Op uitnodiging van de Koning en de Koningin woonde de gouverneur de lunch ter ere van Z.E. de
heer Bronislaw Komorowski, President van Polen en mevrouw Anna Komorowska bij. De President
werd ook onthaald in het Europacollege in Brugge en ontmoette er de Poolse studenten en
assistenten. Aansluitend vond een lunch in het Provinciaal Hof plaats aangeboden door het
Europacollege, stad Brugge en de provincie. Hotelschool ter Groene Poorte verzorgde het banket.
(12-13/11/2012)
Bezoek van de Marshal van Lubelskie (Polen)
De Marshal van Lubelskie (Polen), Krzysztof Hetman, was te gast in West-Vlaanderen. Met dit bezoek
willen beide provincies de samenwerking verder uitbouwen. Focus lag op diverse thema’s:
hernieuwbare energie, innovatie, onderwijs, agro-voeding, enz… Het geheel werd afgesloten met een
Poolse avond in het Provinciaal Hof in Brugge. (27-28.3.2012)
6.2.5

Ontvangst buitenlandse delegaties

Ontvangst delegatie Kazachtstan
Een delegatie van Kazachstan onder leiding van de heer Serik Seydumanov, adjunct van de
burgemeester van Almaty, bracht een bezoek aan Brugge. Tijdens het overleg met de gouverneur lag
de nadruk op de organisatie van de lokale besturen. Ook algemene thema’s werden behandeld zoals
de waterproblematiek, sport. (26.3.2012)
Ontvangst Keniaanse delegatie
Het Keniaanse Ministerie van Visserij organiseerde een technische missie naar België als
voorbereiding op de officiële aanvaarding van een schenking van de Zeeleeuw.
In het kader van dit bezoek ontving de gouverneur Z.E. de heer Kembi-Gitura, Ambassadeur van
Kenia in België en een Keniaanse delegatie in zijn Residentie. De delegatie bestond uit
leidinggevenden en experten van het Keniaanse Ministerie van Visserij en een expert van de
Keniaanse Schatkist. (27.11.2012)
6.2.6

Buitenlandse reizen

Geslaagde VOKA-missie naar Vietnam
Onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé ondernamen een 30-tal zakenmensen en ambtenaren
een handelsmissie naar Vietnam, een opkomende tijger met een jaarlijkse economische groei van 5
%. Door de verschillende deelnemers werden talrijke plaatselijke contacten gelegd. Ook werd de link
gelegd naar de agro-industrie, de havenproblematiek en de zoektocht naar rechtstreekse
verbindingen tussen Zeebrugge en Vietnam. (14-23.11.2012)
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Kenia
In Mombasa, Kenia, ondertekenden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Kenya Marine
and Fisheries Research Institute (KMFRI) een samenwerkingsakkoord. De Keniaans-Belgische
samenwerking op het vlak van mariene wetenschappen bouwt voort op een decennialange traditie.
De
Belgische
delegatie
bezocht tevens de
haven van Mombasa en een
mangroveheraanplantingsproject in Gazi. Na de ondertekeningsceremonie hebben gouverneur
Decaluwé, voorzitter van het VLIZ, en ambassadeur Bart Ouvry een herinneringsboom geplant aan
het KMFRI hoofdkwartier. (16-21.10.2012)

6.3 REPRESENTATIE BINNEN WEST-VLAANDEREN
Netwerking vormt een belangrijk aspect van de functie van gouverneur. De inzet van de ervaring en
expertise uit professionele netwerken biedt een ontegensprekelijke meerwaarde. Er is een
terugkoppelingsmogelijkheid en een klankbord. De input van indirect betrokken actoren verruimt het
perspectief van de opdrachten. De tendens naar samenwerkingsmodellen op basis van netwerking
en coördinatie is merkbaar. Een opvallende factor is dat de gezamenlijke behuizing van de
administraties van verschillende departementen en agentschappen samenwerking ten goede komt.
Samenwerking met en terugkoppeling naar de betreffende provinciale diensten is onontbeerlijk. Hun
expertise en gebiedswerking zijn een belangrijke meerwaarde.
In 2012 bezocht de gouverneur 111 manifestaties en plechtigheden over diverse thema’s (de
opening van bedrijfsgebouwen, opening van sociale huizen, ontvangst bedrijfsambassadeurs…).
Op 11 december 2012 sprak de gouverneur zijn eerste rede uit voor de provincieraad . Thema was
“Omdat armoede onaanvaardbaar is. Omdat armoede iedereen aanbelangt.”(zie:
http://gouverneurdecaluwe.wordpress.com)

maand
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Overzicht
plechtigheden
2
5
8
8
20
9
5
21
12
9
12

toespraken
4
9
4
4
12
3
5
18
16
10
9
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