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haar financieel engagement zal blijven nakomen”. "We zijn dan ook verbaasd dat de provincie hier zo eigenaardig over doet en wijst naar
Vlaanderen. Er wordt verwezen naar het Vlaams regeerakkoord die stelt dat de provincies uit alle intercommunales moeten verdwijnen, dus
ook uit deze van de IKWV. Dit betekent niet dat als de provincie hun zitje verliest in de raad van bestuur, ze dit financieel engagement niet
meer moet aangaan!"

einde 2018 aan voorwaarden die gemeenten/provincies zelf kunnen bepalen.”

Er is namelijk een decreet in de maak en in de voorlopige versie staat het volgende: “We schrijven dat de uittreding moet gebeuren uiterlijk

Vermits deze intercommunale geen persoonsgebonden zaken doet, maar toerisme & veiligheid, zien we niet in als fractie waarom, na
uittreding door de provincie, de provincie West-Vlaanderen geen subsidie meer zou kunnen verstrekken aan IKWV. N-VA West-Vlaanderen zal
dit dossier nauwgezet opvolgen en jullie op de hoogte houden.

Nick Verwimp
N-VA-provincieraadslid

---Voor de maand maart 2015 kwam provincieraadslid Peter Herman (Kortrijk) aan het woord:
Provincie West-Vlaanderen zet met TUA-West in op de economische toekomst van onze jongeren
Beste N-VA’er,
Beste sympathisant!
Sedert eind 2012 heb ik van de kiezer de eer en het genoegen gekregen om te zetelen in de ‘West-Vlaamse’ provincieraad.
Met enthousiasme vatte ik de ‘werkzaamheden’ aan, kroop ik als een worm in de dossiers en moest ik vaststellen dat hier soms goed wordt
gewerkt maar dat er vooral veel ‘wind’ wordt gemaakt. Het beheer van de provinciale domeinen is van niet onmiskenbaar belang voor de
West-Vlaamse burger.
Hiernaast houdt de provincie zicht ook bezig met : “het inrichten van fietspaden”, “het ondersteunen van het toerisme”, “het organiseren van
studies vb. over landbouw”, “het ondersteunen van economische activiteit”, “het aanbieden van onderwijs”, enz…
Een resem verantwoordelijkheden die de provincie zichzelf toekent en historisch overneemt van de vorige provinciebesturen.
Je zou eigenlijk bijna kunnen besluiten dat de meerderheid door het maken van allerhande constructies vooral tot doel heeft zichzelf in stand
te houden. De talrijke recepties, onmogelijk bij te houden hoeveel, dienen er vooral toe bevriende instituten en besturen aan zich te binden
tijdens zogenaamde ‘netwerk events’. Maar eigenlijk ‘pampert’ men bevriende besturen om zo de eigen politieke toekomst te verzekeren.
Echter neemt de provincie ook constructieve initiatieven.
Neem nu bijvoorbeeld TUA West.
TUA staat voor ‘Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen’.
Een woord uitleg:
Meerdere studies tonen aan dat West-Vlaanderen te kampen heeft met een dramatische ‘braindrain’, het wegvloeien van intelligentie ten
nadele van andere provincies waar er Master diploma’s kunnen worden behaald.
TUA West kadert in het economische initiatief West-Deal, dat de economische strategie uittekent voor de middellange termijn (voor de
komende 5 jaar). De West-Vlaamse economie vindt haar fundamenten bij de kleine en middelgrote ondernemingen. Net in deze sector,
namelijk deze van de kleine ‘maakindustrie’ vallen de hardste klappen door de crisis.
Daarom ankert de provincie zijn economisch beleid voor de toekomst op volgende punten:
1. een toonaangevend startersbeleid;
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De minister heeft trouwens half maart reeds een brief verstuurd naar gouverneur Decaluwé, waarbij hij uitdrukkelijk vraagt “dat de provincie

We hekelen dat er een politiek spel wordt gespeeld omdat sp.a in de oppositie zit en dit in alle nationale regeringen van het land. Over de
partijgrenzen heen, dient er hier een oplossing gezocht te worden.

nu doet. Ook de andere partners, onder andere de Vlaamse overheid, gemeentes en privé partners zullen hun verantwoordelijkheid nemen."

over de financiering van IKWV. Wij vragen dat de provincie hun engagement nakomt en ieder jaar 250.000 euro voorziet voor IKWV, zoals ze

"Op de laatste provincieraad heb ik dan ook de toekomst van de Kustreddingsdienst (IKWV) op de agenda geplaatst. Er zijn namelijk zorgen

zwemmen aan onze Noordzee?

verantwoordelijkheid opneemt, ook voor de veiligheid van de badgasten aan de Vlaamse Kust. U wilt toch ook dat uw kinderen veilig kunnen

Eén van de basistaken van elke overheid is dat veiligheid komt voorop te staan voor de burger. Wij vragen dat elke overheid zijn

IKWV moét gered worden!

weergeeft over de voorbije maand, voor de maand april 2015 komt provincieraadslid Nick Verwimp (Blankenberge) aan het woord:

"In de provincieraad" is de blog van de provinciale N-VA-fractie waarbij iedere maand een provincieraadslid zijn impressie en beschouwing
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