
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22/03/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 12/03/2018, 17U  BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN 

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP 

EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 12/03/2018, 17U TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MOBILITEIT EN WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 13/03/2018, 17U STEDENBOUWKUNDIGE AANGELEGENHEDEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
ONDERWIJS, SPECIFIEKE VOORZIENINGEN EN 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –
INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 13/03/2018, 17U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 
INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 14/03/2018, 17U ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

6DE COMMISSIE 14/03/2018, 17U WOONBELEID, ERFGOED, EREDIENSTEN EN 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

AZF-COMMISSIE 

2 | Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot goedkeuring van het 

aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 

2DE COMMISSIE 

3 | Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 betreffende de financiering van 
bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van het Fietsfonds  
 

3DE COMMISSIE 

4 | Wijziging van het reglement inzake de tweede pensioenpijler voor het contractueel provinciepersoneel 
 

4DE COMMISSIE 

5 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 



 

6 | Verlenen van machtiging tot verkoop van restpercelen langs de Frontzate te Diksmuide 
 

7 | Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Ieper ter uitbreiding van het provinciedomein 
Gasthuisbossen 
 

8 | Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Heuvelland ter uitbreiding van het 
provinciedomein De Kemmelberg 

 

9 | Verlenen van machtiging tot aankoop van een parking voor de bezoekers van het provinciedomein De 
Gavers te Harelbeke 
 

10 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst ter verbreding en herprofilering van 
de Steenbeek 
 

11 | Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de erfpachtakte betreffende gebouwen en bijhorende 
grond gelegen in het provinciedomein de Ijzerboomgaard te Diksmuide 
 

12 | Verlenen van machtiging tot het verlengen van de concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 
betreffende luchthavengronden gelegen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem 

 

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek en de Zwartegatbeek te Pittem 
 

14 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare / Beveren 
 

15 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Groene As Guldensporenpad – Structureel onderhoud fietssnelweg Zwevegem-Kortrijk 
 

16 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Oostende – aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandvoordestraat  

 

17 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het provinciedomein Tillegem 
 

6DE COMMISSIE 

18 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 
Bedroefden in Pervijze 
 

19 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk 
 



20 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in 
Brugge 
 

21 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 
Oostende 
 

22 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 

 

23 | Advies geven over de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem 
 

24 | Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, het In 
Flanders Fields Museum vzw en de Universiteit Gent, met betrekking tot de verlenging van het centrum 
voor historische en archeologische luchtfotografie (CHAL) 
 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

25 | INFOPUNT 
Stand van zaken exploitatie Zwin 
 

26 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de erfpachtakte betreffende gebouwen en bijhorende grond 
gelegen in het provinciedomein de Ijzerboomgaard te Diksmuide (cf. agendapunt 11) 
 

2DE COMMISSIE 

27 | INFOPUNT 
Gevolgen Raad van State vernietiging PRUP Reigersburg 
 

3DE COMMISSIE 

28 | INFOPUNT 
E-bike fietstechniek 
 

29 | INFOPUNT 
Programmatie IW (eerste leerjaar tweede graad) en BSO Dier (eerste leerjaar derde graad) 
 

30 | INFOPUNT 

Duaal leren zevende specialisatiejaar/tuinaanlegger - groenbeheerder PTI 
 
 
 
 
 



5DE COMMISSIE 

31 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het verlengen van de concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 
betreffende luchthavengronden gelegen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (cf. agendapunt 12) 
 

32 | INFOPUNT 
Sociale economie 
 

 

INTERPELLATIE 

33 | Interpellatie van de heer K. Ravyts m.b.t. het intergemeentelijk afbakenen van zones voor het 
plaatsen van windturbines 
 

 

 


