
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 20/11/2018, met voortzettingen 

op 21/11/2018 en 29/11/2018  

 
Agenda provincieraad 

 

OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 8/11/2018, 17U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

1STE COMMISSIE 12/11/2018, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN 

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP 

EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 12/11/2018, 17U TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MOBILITEIT EN WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 13/11/2018, 17U STEDENBOUWKUNDIGE AANGELEGENHEDEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, 

ONDERWIJS, SPECIFIEKE VOORZIENINGEN EN 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –
INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 13/11/2018, 17U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 
INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 14/11/2018, 17U ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

6DE COMMISSIE 14/11/2018, 17U WOONBELEID, ERFGOED, EREDIENSTEN EN 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING 

 
Overzicht provincieraad 
 

NAAM DATUM AGENDA 

PROVINCIERAAD 20/11/2018, 14U - MONDELINGE VRAAGSTELLING 
- BESPREKING EN STEMMING NIET-

BUDGETGEBONDEN AGENDAPUNTEN 
- BUDGETBESPREKING EERSTE, TWEEDE EN 

DERDE GEDEPUTEERDE 

PROVINCIERAAD 21/11/2018, 14U - BUDGETBESPREKING VIERDE, VIJFDE EN 

ZESDE GEDEPUTEERDE 

RESERVEDATUM 

PROVINCIERAAD 
22/11/2018, 17U - RESERVEDATUM BUDGETBESPREKING 

PROVINCIERAAD 29/11/2018, 14U - ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
FRACTIEVOORZITTERS 

- REPLIEK DEPUTATIE 
- STEMMING BUDGET EN BUDGETGEBONDEN 

AGENDAPUNTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

20 NOVEMBER 2018 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

NIET-BUDGETGEBONDEN AGENDAPUNTEN 

 

3 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 20 december 2018 en bepaling van 
het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

4 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van imog op 18 december 2018 en bepaling 
van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

5 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 18 december 2018 en bepalen 
van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

6 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van imewo op 13 december 2018 en 
bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

7 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de algemene vergadering IKWV op 19 december 2018 en bepaling van het stemgedrag 

van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

8 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-
Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 3 december 2018 en 
bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

9 | Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest van 17 december 2018 en bepalen van het 
stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 

16 | Verlengen van de termijn van het definitief vaststellen van het PRUP van het strategisch 
projectgebied de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 

17 | Definitief vaststellen van het PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie) 

18 | Voorlopig vaststellen van het ontwerp van het PRUP Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) 

21 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij voor de lokale 

grondenbank stroomgebied Heulebeek 

22 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten: opdracht van architectuur en technieken met 
leiding, controle en toezicht op de werken: verbouwing en inrichting van de Hoeve Walle voor het 
realiseren van klassen en leerplekken voor studenten PTI - campus Wetenschap & Groen Kortrijk 



23 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
levering: vernieuwen tentoonstelling - lot realisatie van de scenografie en de exhibits van de educatieve 
tentoonstelling - Duinpanne   

24 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten: aanstelling van een dienstverlener inzake de 
uitvoering van en de rapportering over het archeologisch vooronderzoek periode 2019-2020 

25 | Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (lot 1: vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en lot 2: onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: nieuwbouw conciërgewoning 
Bioloods in het proefbedrijf biologische tuinbouw op de site Inagro 

26 | Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden te Ardooie in functie van het PRUP 't Veld 

27 | Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Harelbeke / Deerlijk ter bestendiging van de 
wettelijke afstand van hoogstambomen ten opzichte van de eigendomsgrens 

30 | Kennisgeving van de rapportering van het actuarieel en financieel verslag m.b.t. de 1ste en 2de 
pensioenpijler  

Stemming van de niet-budgetgebonden agendapunten 

 

BUDGETGEBONDEN AGENDAPUNTEN 

GEDEPUTEERDE GUIDO DECORTE 

2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

GEDEPUTEERDE FRANKY DE BLOCK 

2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

15 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van Westtoer apb 

GEDEPUTEERDE CARL VEREECKE 

2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

10 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2019 

11 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 2019 

12 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor 
2019 

13 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven en 
jachtvergunningen voor 2019  

14 | Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2019 

 
19 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van het APB Vonk 



21 NOVEMBER 2018 

 
GEDEPUTEERDE BART NAEYAERT 

 
2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

 
20 | Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van Inagro vzw 
 
GEDEPUTEERDE JEAN DE BETHUNE  

2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

28 | Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van de POM 

GEDEPUTEERDE MYRIAM VANLERBERGHE 

2 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

29 | Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van Monumentenwacht apb 
 

22 NOVEMBER 2018 

 

Reservedatum budgetbesprekingen 
 

29 NOVEMBER 2018 

Algemene beschouwingen door de fractievoorzitters 

Repliek van de deputatie 

Stemming van het budget en van de budgetgebonden agendapunten 


