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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 - dinsdag 5 juli 2016
13. Te Deum op 21 juli 2016 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.
14. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 28 april 2016.
15. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 26 mei 2016.
16. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 juni 2016.
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13. Te Deum op 21 juli 2016 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2016-Te Deum/juli
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op
21 juli aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal
gezongen worden.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen.
14. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 28 april 2016.
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. 28 april 2016 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 – 2016

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

28

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

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016
Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 april 2016 werden
volgende beslissingen genomen:
PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR
1. Oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap IVA Zwin Natuur Park (ZNP)
2. Vaststellen 2de wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019
3. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van LEIEDAL op 24 mei 2016 en bepaling van het stemgedrag van
deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
4. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van IMOG op 17 mei 2016 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 WVI op 26 mei 2016 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 van WIV op 17 mei 2016 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
7. Aanduiden van vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen voor de algemene
vergaderingen, tevens jaarvergaderingen, van Gaselwest, Imewo en Eandis Assets op 29 april
2016 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordigers m.b.t. de voorgestelde
agendapunten
8. Goedkeuren van het tariefreglement voor het IVA ZNP
9. Goedkeuren overeenkomst met Vlaanderen voor ondersteuning van het steunpunt
duurzaam wonen en bouwen
10. Goedkeuring van een bijkomende nieuwe niet-prioritaire beleidsdoelstelling voor 2014 2019 i.k.v. de oprichting van het IVA Zwin Natuur Park
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11. Wijziging personeelsformatie niet-onderwijzend provinciepersoneel en vaststelling
deelformatie IVA Zwin Natuur Park
12. Goedkeuring overeenkomst tot overname van het Provinciaal Centrum voor
Volwassenenonderwijs (PCVO) West-Vlaanderen
13. Advies geven over de jaarrekening 2015 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in
Brugge
14. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: Ruiselede – riolerings- en wegeniswerken in de Bruggesteenweg (fase
2) en de Wingenesteenweg, met raming ten bedrage van 5.038.499,05 EUR (excl. BTW)
waarvan 1.310.386,52 EUR (excl. BTW) ten laste van de Provincie West-Vlaanderen
15. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht van werken:
installeren van een nieuwe (buiten) middenspanningscabine ter vervanging van een gedeelte
verdeelcabine op site - PH Boeverbos, met raming ten bedrage van 239.513,56 EUR (incl.
BTW)
16. Verlenen van machtiging tot verwerving en ruiling van gronden in kader van de realisatie
van het bufferbekken op de Hulstebeek te Oostrozebeke / Hulste
17. Verlenen van machtiging tot openbare verkoop van een hoeve in het provinciedomein Fort
van Beieren te Koolkerke
18. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van diensten
m.b.t. het archiefbeheersysteem voor de provincie West-Vlaanderen ( i.s.m. provincie OostVlaanderen en Digipolis - Groep Gent).
19. Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst en de gunningswijze
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) betreffende de opdracht van dienst:
creatie, realisatie en levering van een monumentaal kunstwerk Ten Ruste in de gemeente
Houthulst met een raming ten bedrage van 149.283 EUR (incl. BTW)
20. Aanduiding van de vertegenwoordigers van de provincie in de RESOC's
21. Goedkeuren protocol WinVorm 2016-2019
22. Rapportering financieel beheerder
23. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van INFRAX WEST op 7
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juni 2016 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de
voorgestelde agendapunten
24. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van IKWV op 22 juni 2016 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
25. Kennisname van de overeenkomst afgesloten door de deputatie met de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid
15. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 26 mei 2016.
Dienst en referte: Griffie
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. 26 mei 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. 26/05/2016
Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 mei 2016 werden
volgende beslissingen genomen:
PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR
1. Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel grond te Vladslo (voormalige
regiepost) via openbare procedure
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2. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de
Gaverbeek WO.9.16 - 2de categorie te Torhout
3. Wijziging van het provinciaal reglement van 23 december 2010 betreffende
investeringsprojecten 100 jaar Groote oorlog in West-Vlaanderen
4. Vaststelling wijziging kader beleids- en beheerscyclus provinciebestuur West-Vlaanderen
voor de periode 2017-2019 binnen de legislatuur 2014-2019
5. Goedkeuring aanpassing statuten Inagro vzw
6. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
algemene vergadering van TMVW op 24 juni 2016 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
16. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 juni 2016.
Dienst en referte: Griffie
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. 23 juni 2016 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
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Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016
Lijst van de besluiten
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 juni 2016 werden
volgende beslissingen genomen:
PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR
1. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2015
2. Vaststellen van een derde wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 20142019
3. Vaststelling wijziging kader beleids- en beheerscyclus provinciebestuur West-Vlaanderen
voor de periode 2017-2019 binnen de legislatuur 2014-2019
4. Voorlopige vaststelling PRUP Open ruimtekamers Gavers en Esser
5. Definitieve vaststelling PRUP d' Arta (Ardooie)
6. Voorlopige vaststelling PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt
7. Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies op het het ontwerp gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) ‘historisch gegroeid bedrijf Verhelst in Knokke-Heist’
8. Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies op het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) 'historisch gegroeid bedrijf ‘Dejaeghere’ in Langemark-Poelkapelle
9. Goedkeuren van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in WestVlaanderen
10. Goedkeuren van het arbeidsreglement voor het gesubsidieerd personeel van de
provinciale onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen
11. Goedkeuren van de wijzigingen aan het schoolreglement van het Provinciaal Technisch
Instituut (PTI) – Kortrijk
12. Verlenen van machtiging tot verwerving van de hoeve Walle te Kortrijk
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13. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) voor het
aangaan van leningen ter financiering van de investeringen
14. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: omgevingswerken nieuwe loods in het Provinciaal Technisch Instituut
(tuinbouwschool) te Kortrijk
15. Goedkeuren van de specifieke & algemene verkoopsvoorwaarden voor aanleg van
aansluitingen gevoegd bij de offerte voor de aanleg van de glasvezelverbinding ts het PH
Boeverbos en bezoekerscentrum De Blankaart
16. Advies geven over de budgetwijziging 2016 van de Instelling Morele Dienstverlening –
West-Vlaanderen
17. Advies geven over het budget 2017 van de Instelling Morele Dienstverlening – WestVlaanderen
18. Goedkeuren jaarrekening 2015 en verlenen kwijting aan de bestuurders van Westtoer apb
19. Goedkeuren eerste wijziging budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019 van
Westtoer apb (BW 2016/01)
20. Kennisnemen van de jaarrekening 2015 van Inagro vzw
21. Goedkeuren jaarrekening 2015 en verlenen kwijting aan de bestuurders van de POM
West-Vlaanderen
22. Kennisnemen jaarrekening en jaarverslag 2015 en begroting 2016 Tua West
23. Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2015
en verslag bedrijfsrevisor Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
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