BESTUURSMEMORIAAL
VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1 - 4 februari 2016
1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
21 december 2015.
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
28 januari 2016.
3. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van de gestorven leden van de
Koninklijke Familie.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2016

1

BESTUURSMEMORIAAL
VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

1. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
21 december 2015.
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 21 december 2015 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/12/2015.
Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. maandag 21 december 2015 werden volgende
beslissingen genomen:
1.
Vaststellen vijfde wijziging op het budget 2015, eerste wijziging op het budget 2016
en een wijziging op het meerjarenplan 2014-2019
2.

Wijziging van de samenstelling van het bureau

3.

Rapportering over het pensioenfonds Ethias/Belfius (2e pensioenpijler)

4.
Goedkeuren van de aansluiting van de eerste pensioenpijler bij het gesolidariseerd
pensioenstelsel van Dibiss
5.
Goedkeuren van de overeenkomst tussen de provincie en de vzw Consortium XIII
WEBROS houdende de overdracht van een algemeenheid.
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6.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: nieuwbouw kantoorgebouw teeltgebonden onderzoekspersoneel op de
site Inagro met raming ten bedrage van € 3.053.467,22 (incl. BTW)
7.
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: inrichten zelfstandig woongedeelte 2e verdiep in het Bisschopshuis te
Brugge met raming €128.469,75 (incl. BTW)
8.
Machtiging verlenen tot het verlenen van een recht van opstal op de site Boeverbos
voor de oprichting van een elektriciteitscabine
9.
Machtiging verlenen tot aankoop van een perceel grond te Sijsele langs de
Abdijenroute (aankooppprijs : 17.780 EUR)
10.
Machtiging verlenen tot aankoop van een perceel grond te Avelgem langs de
Trimaarzate (aankooppprijs: 4.606,50 EUR)
11.
Machtiging verlenen tot verkoop van een perceel (gewezen regiepost) te Meulebeke
(verkoopprijs : 10.030 EUR)
12.
Advies over de erkenningsaanvraag van de orthodoxe parochie Heilige Johannes de
Theoloog te Oostende
13.
Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
(PROCORO)
14.

Voorlopig vaststellen van het ontwerp PRUP D'Arta (Ardooie)

15.

Goedkeuren vervanging bestuurslid TUA West

2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
28 januari 2016.
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
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Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 28 januari 2016 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/01/2016.
Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 januari 2016 werden volgende
beslissingen genomen:
1.
Goedkeuren addendum besluit van de provincieraad houdende de oprichting van het
provinciaal intern verzelfstandigd agentschap “Sociale Dienst Provinciepersoneel WestVlaanderen”, afgekort IVA SDP
2.

Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur van de POM

3.
Verlenen van machtiging tot openbare verkoop van een perceel grond met opstaande
loods op het industrieterrein De Schatting te Zedelgem (voormalige regiepost)
4.
Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de Managementautoriteit van het
Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 en het Provinciebestuur van WestVlaanderen met betrekking tot de uitvoering en financiering van de taken van het Provinciaal
Contactpunt West-Vlaanderen (PCP West-Vlaanderen).
5.
Akte nemen van het samenvattend verslag van de vergadering van de
regiocommissies dd. 6 en 28 oktober, en 4 en 11 november 2015
6.
Akte nemen van het samenvattend verslag over de verslaggeving uitgebracht door de
diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in verband met de
uitoefening van hun mandaat en het beleid van deze intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
7.

Interpellatie Christof Dejaegher i.v.m. openbaar vervoer in de Westhoek

3. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van de gestorven leden van de
Koninklijke Familie.
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2016-CP
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Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van
Koning Albert”, Thijs Vanhamstraat 56 – 1020 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder
jaar rond 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert I worden gehouden in de
provinciehoofdplaatsen en in al de gemeenten van het Rijk.
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden voor het Dodengedenkteken of, eventueel,
voor het Monument ter ere van Koning Albert I.
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de
vertregenwoordigers der oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst
mogelijke mate te ondersteunen.
Met de meeste hoogachting,
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen.
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