
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 16/11/2017 voorgezet op 

28, 29 en 30 november 2017 en 4 en 7 

december 2017 

 
Lijst van de besluiten 

 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 16 november 2017 voorgezet op 28, 29 en 30 
november 2017 en 4 en 7 december 2017 werden volgende beslissingen genomen: 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

  
  

 
3. Vaststellen van het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 

 
4. Aanduiding van een provinciale vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van Imog van 19 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

 
5. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV van 20 

december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten 

  

7. Aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

buitengewone algemene vergadering  van WVI op 21 december 2017 en bepaling van het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

 
8. Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2018 

 
9. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 

2018 
 

10. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven 
voor 2018 

 
11. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen voor 2018 
 

12. Vaststellen van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
 

13. Goedkeuren van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2018-2020 van Westtoer apb 
 

14. Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP Bellewaerde Park (gedeeltelijke herziening) 
(Ieper) 
 

 
15. Aflevering van een positief planologisch attest voor GALLOO NV Vestiging Ropswalle 

(Menen) 

 
16. Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor VONK apb 



 
17. Goedkeuring van het budget 2018 en van het gewijzigd meerjarenplan 2018-2020 van 

VONK apb 
 

18. Kennisname van het budget 2018 van Inagro vzw 
 

19. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 
opdracht van levering: leveren en plaatsen elektrische tafels PTI Kortrijk 

 
20. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 

opdracht van werken: Guldenspoorpad – fietssnelweg stationsomgeving’ te Avelgem 
 

21. Kennisname van het budget 2018 van de POM West-Vlaanderen 
 

28. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 
WIV (Airport Kortrijk-Wevelgem) op 20 december 2017 en bepalen van het stemgedrag 
van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

 


