
 
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 28/05/2020 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE  
& 

4DE COMMISSIE 

18/05/2020, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 
MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

2DE COMMISSIE 20/05/2020, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 
HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN 
NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING 
EN BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 

3DE COMMISSIE 19/05/2020, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 

ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

1STE COMMISSIE 

2 | Kennisnemen van het herstelplan naar aanleiding van de coronamaatregelen  

3 | Bepalen van het stemgedrag van de provinciale vertegenwoordigers voor de stemming in 

de algemene vergadering van Inagro vzw op 2 juni 2020 over de statutenwijziging 

4 | Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en van de producentenorganisaties 

in de land-en tuinbouwsector 

 

5 | Goedkeuren van het provinciaal reglement DNA van het dorp 

 



6 | Goedkeuren van het reglement voor de uitvoering van de demomaatregelen beheer 

erosie, waterkwaliteit en -kwantiteit die deel uitmaken van het landinrichtingsproject Water-

Land-Schap. 

7 | Goedkeuren van het provinciaal waterputtenreglement  

 

8 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) voor de opdracht van levering: vervangen van de coreswitch 

Provinciehuis Boeverbos  

 

9 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ingelmunster in functie van het 

creëren van een openbare waterloop 

 

10 | Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel te Ledegem om de onderlinge 

eigendommen van de kopers toegankelijker te maken in functie van onderhoud  

 

11 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Brugge voor de uitbreiding van 

het provinciedomein Tillegembos 

 

12 | Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van toe- en 

doorgang over de toegangsweg tot de Vlienderkouter te Kortrijk ten voordele van een 

achterliggend perceel  

 

13 | Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van Inagro vzw 

 

2DE COMMISSIE 

14 | Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van de POM West-Vlaanderen en verlenen van 

kwijting aan de bestuurders van de POM West-Vlaanderen 

 

15 | Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van TUA WEST  

 

3DE COMMISSIE 

16 | Goedkeuren van de delegatie van planningsbevoegdheid voor de herziening en 

uitbreiding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “terrein voor openluchtrecreatief 

verblijf Riviera te Nieuwpoort” 

 

17 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Kleiput Egem en omgeving 

Pittem  

 

18 | Goedkeuren van het provinciaal reglement inzake toeristische impulsen 



 

19 | Goedkeuren van de provinciale subsidiereglementen van de projecten flankerend 

onderwijs 

 

20 | Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer 

ter goedkeuring door de Vlaamse Regering  

 

21 | Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom provinciebedrijf VONK ter 

goedkeuring door de Vlaamse Regering 

 

22 | Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het autonoom provinciebedrijf 

Monumentenwacht West-Vlaanderen ter goedkeuring door de Vlaamse Regering 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

2DE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 

Kennisnemen van het herstelplan naar aanleiding van de coronamaatregelen  

 

3DE COMMISSIE 

24 | INFOPUNT 

Kennisnemen van het herstelplan naar aanleiding van de coronamaatregelen  

 

 


