
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26/04/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 19/04/2018, 17U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

1STE COMMISSIE 16/04/2018, 17U TE RAVERSYDE  
(AFSPRAAK AAN DE PARKING DUINENWEG) 

BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, 
MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 16/04/2018, 17U TOERISME EN RECREATIE, 
RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT 

EN WEGINFRASTRUCTUUR 

4DE COMMISSIE 17/04/2018, 17U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL 

WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 18/04/2018, 17U ECONOMIE EN 

STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

AZF-COMMISSIE 

2 | Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 
 

3 | Kennisgeving van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid 

 

4 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone 
algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

5 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering van imog op 15 mei 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger 
m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 



6 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering, van imewo op 18 juni 2018 en bepaling van het stemgedrag van 
deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

7 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering van Infrax-West op 26 juni 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

8 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering, tevens jaarvergadering, van Gaselwest op 25 juni 2018 en bepalen van het stemgedrag 
m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

1STE COMMISSIE 

2 | Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 
 

2DE COMMISSIE 

2 | Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

9 | Definitieve vaststelling van het PRUP Molsten - Wielsbeke 
 

10 | Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie) 

 

4DE COMMISSIE 

2 | Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

11 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: restauratie buitenschil kasteel, saneren stookplaats en restauratie tuinpaveljoentjes in het 
Provinciaal Domein d'Aertrycke 
 

12 | Aanstelling van de nieuwe omgevingsambtenaren in het kader van de nieuwe omgevingswetgeving 
 

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: vernieuwen tentoonstelling en 
verbouwingswerken - lot meubelwerk op maat Natuurbelevingscentrum de Duinpanne te De Panne  

 

14 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: integraal waterproject - gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek te Anzegem 
 

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

16 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Avelgem, aanleg van fietssnelweg op het Guldenspoorpad tussen de Kouterlosstraat en het 
stationsplein, en tussen de Doorniksesteenweg en de Schelde 



 

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

18 | Verlenen van machtiging tot aankoop van de beekvallei in het Warandepark te Heuvelland 
 

19 | Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en producentenorganisaties in de land- en 
tuinbouwsector  

 

5DE COMMISSIE 

2 | Vaststelling van de tweede wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

20 | INFOPUNT 

Rapportering van de financieel beheerder m.b.t. 2017 in toepassing van het provinciedecreet 
 

1STE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 
Exploitatie en uitbouw domein Raversijde 
 

22 | INFOPUNT 
Bezoek aan batterij Aachen 
 

2DE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 
Acties in de regio Kust en realisaties m.b.t. Beaufort 

 

5DE COMMISSIE 

24 | INFOPUNT  
Evaluatie van de Fabrieken voor de Toekomst 
 

 

 


