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Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 21/12/2017 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 14/12/2017, 17.00U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

1STE COMMISSIE 11/12/2017, 17.00U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN 

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, 
LANDSCHAP EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 11/12/2017, 17.00U TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE 

ORDENING, MOBILITEIT EN 

WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 12/12/2017, 17.00U PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
SPORT EN ONDERWIJS 

4DE COMMISSIE 12/12/2017, 17.30U, TE INAGRO LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL 

WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 13/12/2017, 17.00U ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, 
EXTERNE RELATIES EN NOORD-ZUIDBELEID, 
GELIJKE KANSEN 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2017, van de eerste wijziging van het budget 2018 
en van het meerjarenplan 2014-2019 
 

3 | Kennisname van het evaluatierapport interne controle (ICC 2016-2017)  
 

4 | Wijziging van het raadsbesluit van 20 december 2012 en latere wijzigingen, tot het bepalen van het 
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 

16 | Advies geven over de tweede begrotingswijziging 2017 van de Instelling Morele Dienstverlening – 
West-Vlaanderen 
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2DE COMMISSIE 

5 | Definitieve vaststelling van het PRUP Nonnebossen-Woonclusters - Zonnebeke 
 

3DE COMMISSIE 

6 | Goedkeuren van de waarborg van het lange termijnkrediet van WFIV vzw en kennisnemen van het 
ondernemingsplan van WOBRA vzw 
 

4DE COMMISSIE 

7 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: herinrichting van de trappenhal en 
van de eerste verdieping van het mechaniekersgebouw van Transfo Zwevegem (lot sanitair & hvac)   
 

8 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: de aankoop van multimediagidsen 
bezoekersbegeleiding voor het provinciaal domein Raversyde 
 

9 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: vernieuwen van de tentoonstelling 
en de verbouwingswerken van lot 1 m.b.t. de ruwbouw en de afwerking in het Natuurbelevingscentrum 
de Nachtegaal te De Panne  

 

10 | Goedkeuren van een dading m.b.t. de nieuwbouw en moderniseringswerken in het Provinciaal 
Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk 
 

11 | Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel met het erop staand 
gebouw (erfgoeddepot) te Kortrijk en het in gebruik geven van het onroerend goed aan de stad Kortrijk 
 

12 | Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel met het erop staand 
gebouw (erfgoeddepot) te Brugge en het in gebruik geven van het onroerend goed aan de stad Brugge 
 

13 | Verlenen van goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de uitbating van oplaadfaciliteiten voor 
elektrische auto’s op het provinciaal patrimonium 

 

14 | Het verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van 
waterbeheersingswerken op de Binnenbeek te Dentergem 
 

15 | Goedkeuren van het bestek en van de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: bouwen van een onbemand infopunt - lot 2: 
bovenbouw in het Provinciaal Domein De Palingbeek te Zillebeke 
 

5DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2017, van de eerste wijziging van het budget 2018 
en van het meerjarenplan 2014-2019 
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NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

17 | Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door diverse bestuurders van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de uitoefening van hun mandaat en het beleid 
 

18 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Gaselwest over de 
uitoefening van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

19 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IMEWO over de 
uitoefening van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

20 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax-West over de 
uitoefening van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 

 

1STE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IMOG over de uitoefening 
van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband  
 

22 | INFOPUNT 
Rapportage van de stand van zaken m.b.t. het project De Nachtegaal 
 

2DE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 
Bespreking van het rapport van het Rekenhof m.b.t. het Vlaams fietsbeleid 

 

24 | INFOPUNT 
Toelichting m.b.t. mobiliteit  
 

3DE COMMISSIE 

25 | Rapportering van de eerste en de tweede pensioenpijler (actuarieel en financieel verslag)  
 

26 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKWV over de uitoefening 
van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
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5DE COMMISSIE 

27 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal over de 
uitoefening van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

28 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband WVI over de uitoefening 
van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 

 

29 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband WIV over de uitoefening 
van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

30 | INFOPUNT 
Toelichting m.b.t. de samenwerking rond Europese projecten en de bestuursorganisatie van Kopenhagen 
 

 

 


